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1. MARINUS DE BOER
Dit is een podcast over Marinus De Boer, een Oostendse kaper uit de 17e eeuw. Zijn verhaal is een fascinerend avontuur
vol zeezout, stevig stormweer, allesomvattende liefde en bonkige mannen met baarden. Mijn naam is Peter, en samen met
Sebastien Dewaele ga ik je het komende halfuur gidsen door vertellingen en anekdotes over Marinus en herinneringen aan
zijn lang vervlogen tijd van bloeiende scheepvaart, en aan het machtige Oostende: die prachtig fonkelende parel van onze
kust.

MARINUS, KAPERS OP DE KUST

1.1. KAAPVAART?

Inleiding

Kaapvaart was een vorm van piraterij in oorlogstijd. Een kaper-kapitein van een (particulier) schip kreeg toestemming
van een land om schepen van vijandige landen aan te vallen en hun lading in beslag te nemen. Deze toestemming
heette een kaperbrief. Een (groot) deel van de buit van deze kaapvaart moest de kaper afstaan aan het land dat hem die
toestemming had verleend.

Op de zolder van zijn grootvader vond Peter een oud vergeeld boek. Hij nam het
vast en begon te lezen. Het bleek een verhaal te zijn over kapers in Oostende.
Dat we een volk zijn dat doorheen de hele geschiedenis nauw verbonden is
geweest met de zee is een feit. Antwerpen was een belangrijke haven, is dat nog
steeds, Brugge was in de vroege middeleeuwen een wereldstad met dito haven.
Maar er zijn weinig mensen die weten dat de stad Oostende tussen 1670 en 1740
ook uitgroeide tot een wereldstad. De Schelde was dicht en Antwerpen bijgevolg
onbereikbaar en Brugge was al lang niet meer de haven van vroeger. Oostende
was de enige Spaanse haven aan de Noordzee…
Het boek “Marinus” vertelt dat verhaal aan de hand van Marinus De Boer, een
Oostendse kaper, die droomt van ooit te varen op Indië.
Al gauw besloot Peter om contact op te nemen met mij met de vraag of er een
theaterstuk zou kunnen gemaakt worden van het boek. Een jaar later stond de
voorstelling “Marinus” er. De voorstelling kreeg lovende kritiek.
Hieronder vindt u een educatief pakket rond het boek “Marinus”. Aan de hand van
een wandeling doorheen uw dorp, stad of wijk kunt u fragmenten horen uit het boek.
Voorgelezen door Peter en mezelf. Een soort podcast.
Er zijn allerhande leuke oefeningen en toepassingen te vinden.
Veel plezier en vergeet niet: “Aan de geschiedenis kent men zijn toekomst.”

Sebastien
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Over de oorsprong van het woord “kapen” zijn verschillende theorieën in omloop:
• afleiding van het Fries woord kâpia = “kopen”, herinnerend aan het ontstaan van de kaperij uit de koopvaardij;
• afleiding van het Latijnse woord capere = nemen;
• ontstaan onder invloed van “kaap”: a) oorspronkelijk “van kaap naar kaap varen”, of
b) afkomstig van het van het voorgaande begrip afgeleide “kapen” = “op de uitkijk staan”.
• Mogelijkheid 1 wordt gewoonlijk als de meest waarschijnlijke verklaring beschouwd.

1.2. DE GESCHIEDENIS VAN OOSTENDE
Iedereen kent de grote Piet Hein. Iedereen kent zijn heldendaad: het veroveren
van de Spaanse zilvervloot. Een daad waarmee hij Nederland van het
faillissement en armoede redde. Niemand weet dat Piet Hein op 17 juni 1629
voor de kust van Boulogne en Calais door een Oostendse kaper, Jacob Besage,
gedood werd. Piet Hein is gekend tot ver buiten zijn grondgebied… Jacob Besage
ligt begraven in de Sint-Petrus- en Pauluskerk en heeft een straat naar zich
genoemd in de wijk, de Opex…
Dat Oostende een stad is met geschiedenis zal niemand ontkennen. De
Belle Epoque, James Ensor, Spilliaert, ja zelfs het beleg van 1600 doet bij
enkelen een belletje rinkelen. Maar één van de meest heroïsche, memorabele
geschiedenissen van al, die van de kaapvaart, gekoppeld aan het oprichten van
de Oostendse Compagnie, is er eentje waarbij de mensen hun wenkbrauwen
fronsen en zeggen: ”Welk toneelgezelschap?”.
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Oostende 1699

1.3. VOOR DE UITSTAP MET DE PODCAST

De Geschiedenis in een notendop

1.3.1. REBUS
Laat de leerlingen volgende rebussen oplossen. Op die manier komen ze al wat meer
te weten over Marinus.

In 1585, tijdens de 80-jarige oorlog, viel Antwerpen en de Schelde werd
voor bijna 300 jaar afgesloten. Brugge was niet meer de middeleeuwse
haven met al zijn internationale bravoure, en zo werd Oostende de eerste
haven ten zuiden van Nederland. In 1604 kwam de stad definitief onder
Spaans bewind te liggen. De Oostendse kapers werden ingelijfd bij de
Spaanse Armada.
Oostende kende voorspoed in die periode. De constante oorlogen
tussen Engeland, Frankrijk, Nederland, Duitsland en Spanje zorgden
ervoor dat kaapvaart een lucratieve job werd. Een keerpunt kwam
er echter ten tijde van de Spaanse Successieoorlog. Na het tweede
beleg van Oostende in 1706 werd Oostende Oostenrijks… De stad werd
weerom met de grond gelijk gemaakt.
Allerhande verdragen zorgden er voor dat er in het Kanaal relatieve
vrede heerste en de kaapvaart in twee jaar tijd (1713-1715) niets meer op
bracht.

1731

Tot plots een Franse “zelfstandige” Indië-vaarder die, omwille van
het monopolie van de Franse “Indische Compagnie”, niet meer kon
aanmeren in Franse havens, naar Oostende kwam. Hij maakt de
hongerige kapers en vissers zot met zijn verhaaltjes over Indië. Oostende
ging over stag en niet veel later hadden ze een aantal succesvolle
vaarten naar Indië.
Door het groeiende succes kwam er al maar meer tegenkanting van de
andere landen aan de Noordzee, de koopvaardijschepen werden om
de haverklap aangevallen tot Oostenrijk besliste om van Oostende een
admiraliteit te maken. Dit betekent dat de helft van de Oostenrijkse
oorlogsvloot in Oostende lag. Oostende werd voor het eerst sinds lang
goed verdedigd en koopvaardij kende een enorme vooruitgang. De
Oostendse Compagnie werd opgericht.
Oostende werd rijk, zeer rijk, maar na amper 7 jaar was de gouden eeuw
reeds voorbij. De druk op Oostenrijk om de Oostendse Compagnie op te
doeken werd te groot en de Compagnie werd met onmiddellijke ingang
opgedoekt.
Weg oorlogsvloot, weg aandelen, weg Oostende…
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1.3.2. DRAAIEN AAN HET GROTE ROER – KAPITEIN WINOKIO
Wat is bakboord? Wat is stuurboord? Wat is een roer? Kom het allemaal op een speelse manier te weten via dit lied van
Kapitein Winokio!

1.Al



14169-piraten themabundel
3897- piratenbundel piraten op zee

1.3.4. LIED AL DIE WILLEN TE KAP’REN VAREN

1.Al

die wil  len te

Het lied gaat over een groep zeevaarders genaamd “Jan, Pier, Tjores en Corneel”. Tegenwoordig worden deze namen wel
verbasterd tot “Jan, Piet, Joris en Corneel”.
Het lied somt een aantal kenmerken van de zeevaart op en meldt dat iedereen die daaraan wil meedoen, een baard
moet hebben. Daarmee wordt bedoeld dat ze geen baardloze jongens moeten zijn, dat ze mannen moeten zijn die van
aanpakken weten en niet voor een kleintje vervaard zijn.
In het eerste couplet wordt gesproken over “te kaap’ren” varen, waarmee de kaapvaart of commissievaart wordt bedoeld.
Het tweede couplet gaat over het eten van ranzig geworden tweebak, dat wil zeggen: scheepsbeschuit. Het vierde couplet
verwijst naar de walvisvaart.
Deze versie is veel gewelddadiger.
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Op KlasCement kan je heel wat leuke aanvullingen vinden, hieronder een lijstje:




 

Traditional Dutch song / Traditionnel néerlandais
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1.3.3. INSPIRATIE OPDOEN OVER HET THEMA

Em

AL DIE WILLEN TE KAP'REN VAREN
Traditional Dutch song / Traditionnel néerlandais
AL DIE WILLEN TE KAP'REN VAREN

  

Zoekterm: “Winokio, grote roer”

D
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va  ren mee.

Oudste vindplaatsen van het liedje

De oudste versie van het lied in de Nederlandse Liederenbank van het Meertens Instituut komt uit de liedbundel “Het
oude Nederlandsche lied” van Florimond van Duyse (1903). Het inscript luidt daar: ‘Al die willen te kap’ren varen,
moeten mannen met baerden zyn’. Hij vermeldt als zijn bron: E. de Coussemaker, Chants populaires des Flamands de
France (1e druk: Gent 1856).
Florimond van Duyse geeft als commentaar: “’Te kap’ren varen’ beteekent als zeeroover, als vrijbuiter varen.
De Duinkerkenaren - De Coussemaker leerde ongetwijfeld het lied te Duinkerke kennen - onderscheidden zich te allen
tijde als vrijbuiters, nl. door hunne tochten tegen Spanje, Nederland en Engeland”.
Zowel Florimond van Duyse als Edmond de Coussemaker vermelden alleen het eerste couplet.
Een Franse versie van dit lied, chant de corsaires, zou uit Duinkerke en de 17e eeuw stammen.
Deze versie is veel gewelddadiger.

Ouderdom liedje

Dat de oudste vindplaatsen teruggaan tot in de negentiende eeuw, wil niet zeggen dat het liedje uit deze periode stamt.
In de negentiende eeuw werden, onder invloed van de Romantiek, veel volksliedjes verzameld en uitgegeven. Het liedje
kan echter veel ouder zijn en in de mondelinge overlevering lange tijd zijn doorgegeven, voordat het voor het eerst werd
opgetekend. Volgens Wikipedia

2.CAFÉ
2.1. PODCAST TEKST UITGETYPT
Elk goed verhaal begint natuurlijk... op café! Ga maar eens naar binnen en stel je voor dat je net terugkomt van een lange
vaart. Je hebt je zuurverdiende loon op zak en je hunkert al vele nachten naar een beetje ontspanning... De avonturen en
gevaren die je op zee hebt moeten doorstaan, daveren nog volop door je lijf. Met een diepe zucht van verlossing stap je het
café binnen en daar zitten ze: al je maten, met een goeie schuimende pint bier voor hun neus. Het weerzien is luidruchtig en
vrolijk! Er wordt gedronken, gedobbeld en geroddeld. Iedereen steekt zijn beste verhaal af, om ter strafst en om ter stoerst.
Zo verging het ook onze favoriete kaper Marinus De Boer, die na een lange vaart op zoek ging naar zijn beste maat Frans
Van Maestricht in het café.
Toen hij het café binnenstapte vroeg hij aan de cafébaas: ‘Heb je toevallig Frans niet gezien?’ ‘Daar, achter die pilaar.
Hij is aan het dobbelen. Zeg Marinus, wil je…’ Marinus luisterde al niet meer. Hij sprong de drie granieten trappen af en
ging de gelagzaal van binnen. Die was diep en laag, in massieve steen opgetrokken. De zoldering was gestut door vier
stevige pilaren die in gewelven overgingen. Helemaal achteraan tegen de muur lagen de vers aangesloten vaten bier in
een rij op houten schragen. Onder elk vat, in een brede plas, die de vloerstenen kleverig maakte, stond een houten teil
met koperen banden om de druppels uit de kraan op te vangen. Met de schuimende pinten in hun handen schoven de
lachende diensters, met hun haar in de war, heupwiegend tussen de tafels. Op halve hoogte van het gewelf wierpen kleine
olielampen lichtkringen in de dense, prikkelende rook.

Zoekterm: “Al die willen te kaap’ren varen” – eerste en tweede resultaat
Aan de tafels van het café zag je de meest merkwaardige zeelui zitten: mannen met door zon en zeewind getaande
gezichten, met dichtbegroeide baarden en brutale ogen, die vechtlustig waren onder invloed van de drank.
Ze riepen luidruchtig, bestelden pint na pint en brulden met zessen tegelijk als ze een van hun kameraden de zaal zagen
binnenkomen.

1.3.5 Piraten in de duinen

Wat?

Avontuurlijke en leerrijke activiteiten rond piraten waar kinderen 2e en 3e graad basisonderwijs het leven in de duinen
leren kennen.
Ontdek het geheim van de piraat en misschien vind je de schat! Zin in een leuke, avontuurlijke én leerrijke activiteit in de
natuurtuin? In kleine groepjes gaan kinderen op pad om de opdrachten van de piraat over het leven in de duinen op te
lossen. De infopanelen bieden de juiste oplossing!
Als alle vragen correct opgelost zijn, weten ze waar de geheime code verstopt zit. Hopelijk is het de juiste code om de
schatkist te openen, want er zit een kleine verrassing in voor elke stoere piraat.

‘Marinus! Nog een pint! Nog een die de duivel niet zal opdrinken!’ Ze waren ruw, vrolijk en opgewonden, convoyeurs en
kapers, timmermannen en kalfateraars, bebaarde, schreeuwerige matrozen, allemaal van hetzelfde slag, allemaal bezeten
door diezelfde brutale opgewondenheid en vrolijkheid. Met hun soldij op zak, in gezelschap van hun ruwe kameraden en
een pint op tafel, vonden ze die avond het zeemansbestaan het meest benijdenswaardige beroep ter wereld. Marinus
glimlachte. Hij was trots dat die mannen hem als een van hen beschouwden. Hij antwoordde op dezelfde toon, van gelijke
tot gelijke. Hij voelde de ogen van de meisjes die naar hem keken. Hij zette zijn schouders uit en voelde de gouden ring aan
zijn linkeroor bengelen.

Contactgegevens
Reservatie noodzakelijk
Provinciaal bezoekerscentrum Duinpanne, Olmendreef 2, 8660 De Panne, België
www.west-vlaanderen.be/zoeken?zoek=piratenroute
€ 1/leerling

10

11

2.2. ENKELE SUGGESTIES

2.2.1. SPREEKWOORDEN MET HUN OORSPRONG IN HET VAREN

Op café wordt heel veel verteld. We hebben een heel rijke taal. Heel wat spreekwoorden die we nu nog gebruiken zijn
gekoppeld aan het varen van toen. Vooraleer ze de spreekwoorden krijgen, krijgen ze eerst deze woordzoeker. Die lichten
een tip van de sluier op. Hebben ze een idee welke spreekwoorden aan bod komen? Je kan onderstaande spreekwoorden
verknippen (spreekwoord-betekenis-verklaring) kunnen ze de juiste aan elkaar koppelen?

Onderstaande spreekwoorden vinden hun oorsprong bij het zeilen/varen. De leerlingen krijgen het spreekwoord
en moeten er de betekenis en de oorsprong bij plaatsen. Welke spreekwoorden hebben ze nog gehoord? Welke
spreekwoorden gebruiken hun ouders? Welk spreekwoord gaan ze nu zelf gebruiken? Welk gaan ze aan hun ouders
doorgeven?
a) Averij oplopen
schade aan een schip of de lading tijdens de reis.
Ontleend aan Italiaans avaria (misschien via Frans avarie) < Arabisch <awārīya, een vrij jonge afleiding van
�awār ‘beschadiging’. Het woord kwam via de middeleeuwse zeehandelswegen van de 12e eeuw in het Italiaans en
vandaar in de internationale handelstaal.

Betekenis:
Verklaring:

b) Iemand aftuigen
Iemand een pak slaag geven.
Het tuig is de wijze waarop het schip voorzien is van masten en zeilen en die daardoor het type bepalen. Het
tuigage wordt gevormd door de zeilen, het want en de rondbouten van een schip. Als scheepsterm betekent aftuigen een
schip ontdoen van zijn tuigage.

Betekenis:
Verklaring:

c) Iets voor de boeg hebben
Nog veel werk moeten verrichten.
De boeg is het voorste gedeelte van een schip, aan beide zijden van het steven.

Betekenis:
Verklaring:

d) Hij voert mars boven mars
Veel drukte maken.
Bedoeld is de mastkorf op de top van de mast, naderhand de brede platforms aan de top van de ondermasten
van een schip.

Betekenis:
Verklaring:

e) Iets achterbaks uithalen
Iets heimelijk ondernemen.
De bak is het voorste gedeelte van het opperdek, waar meestal het verblijf van de matrozen was ingericht.
Letterlijk ben je bezig achter iemands rug om, achterbaks, te handelen of te praten.

Betekenis:
Verklaring:

f) Een wildebras
Een wilde jongen of een wild meisje.
Een bras is lopend touwwerk om de ra naar de wind te zetten. Letterlijk is een wildebras een los van de ra
hangend touw, dat door de wind wild heen en weer wordt gezwiept.

Betekenis:
Verklaring:

g) Zijn ra is lam geschoten
Hij is machteloos.
De ra is een boom, waaraan vierkante zeilen zijn bevestigd.

Betekenis:
Verklaring:
12
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h) Een glaasje op de valreep
Een afscheidsdronk.
De valreep is een laddertje waarmee men aan boord klimt van een groot schip. Reep is eigenlijk touw:
oorspronkelijk was het dus het touw, waarlangs men aan boord klom. Later ging de benaming op een trap over.

Betekenis:
Verklaring:

i) Overstag gaan
van methode veranderen.
Een schip gaat overstag, komt over de andere zijde te liggen, wanneer men bij het laveren het roer omgooit,
zodat de wind van de andere zijde in de zeilen valt. Stag is het touw, dat de mast naar voren houdt, dat dus verhindert dat
de mast naar achteren buigt.

Betekenis:
Verklaring:

j) Iemand de volle laag geven
Iemand van alles en nog wat verwijten.
Een laag was een rij kanonnen aan de ene kant van het oorlogsschip.

Betekenis:
Verklaring:

k) Het loopt de spuigaten uit
De situatie loopt uit de hand.
Spuigaten zijn openingen in het scheepsboord vlak boven het dek, waardoor het water van overslaande golven
in de zee wegloopt.

Betekenis:
Verklaring:

l) Ruimschoots
Meer dan voldoende.
Ruimschoots betekent met lange uitgevierde schoot, waarbij het touw waarmee het zeil sterker of minder sterk
aangehaald kan worden.

Betekenis:
Verklaring:

3. VELDEN/PARK
3.1.PODCAST TEKST UITGETYPT
De volgende ochtend valt zwaar. Marinus en Frans hebben nog lang doorgezakt. Hun koppen bonzen en het ochtendlicht
piekt. Wat moeten ze vandaag gaan doen? Wat doet een kaper die niet op zee zit, behalve de uren aftellen op café? Awel ja,
een wandelingske! Plezier maken in de polders, lachen met de koeien die in de velden liggen te herkauwen. En in de winter:
over de bevroren Brugse vaart naar Brugge schaatsen...
Ze kwamen terug van Brugge en begonnen moe te worden. Het ijs was zo hard als metaal en een scherpe, gure wind
sneed over de vaart. Frans begon te foeteren en te vloeken. Hij dampte er bijna van, letterlijk dan en blies woedend zijn
adem in de bevroren lucht. Die februarimorgen had het niet gesneeuwd, maar een bijtende vorst had de velden wit
gemaakt en de vaart van Brugge al dagenlang geblokkeerd. Frans, die nu aan kop schaatste, versnelde zijn vaart.
‘Als je zo voortdoet,’ zei Marinus ‘gaan we nog onze nek breken.’
En dat gebeurde ook bijna. Want even later lagen ze alle twee plat op hun buik op het ijs. Zonder een woord te zeggen,
krabbelden ze weer recht en schaatsten verder… Een hele tijd deden ze hun mond niet meer open.
Toen ze de stadspoorten naderden, schaatsten zij een postkoets voorbij. De diligence slingerde en botste over de
bevroren karrensporen; de assen knarsten en de ruggen van de paarden dampten. In de tijd dat zij hun schaatsen hadden
uitgedaan, hun stijve benen hadden gerekt en naar de markt waren gewandeld, was de postkoets al aangekomen en
waren ze hem aan het loskoppelen bij een herberg.
Kapers op ijs: ‘t zijn toch maar olifanten in een porseleinwinkel... Geef hen maar de zee! Het woeste, ondoorgrondelijke,
schuimende sop! Waaraan denk jij als je denkt aan de zee en het strand? Aan vakantie? Zandkastelen bouwen?
Kitesurfen? Voor vissers en kapers was de zee natuurlijk in de eerste plaats een bron van inkomsten. Zij moesten elke keer
weer hun leven wagen om brood op de plank te brengen. De zee van toen was dan ook nog eens veel gevaarlijker dan die
van nu: er waren nog geen dijken en bij vloed stroomde de zee rond de stadswallen en via de kreken in de polders. Soms
deed ze dat zo fel dat de zee wel een levend wezen leek, kwaad en bloeddorstig...
De vloed kwam op. Meer dan duizend keer en meer hadden deze jongens de eeuwige terugkeer van de zee meegemaakt.
Het rustige ritme van die onverzettelijke omhelzing en soms, bij hevige zuidwestenwinden, haar razende pogingen
om het ontnomen land terug te winnen. Dan brak ze in haar furie door dijken heen, waar mensen maandenlang en
met engelengeduld aan hadden gewerkt, stroomde ze de stad in, beukte tegen de deuren van de huizen en jaagde de
bewoners naar de bovenverdiepingen. Dan gebeurde het wel eens dat je daarna een losgeslagen sloep zag liggen in
het midden van een straat, dan plakte het slijmerige zeewier op de drempels en spartelden stervende vissen tussen de
straatkeien. De zee trok zich grommend terug en gleed weer van de wallen, alsof ze zei ‘Ik kom terug’.
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3.2. ENKELE SUGGESTIES

4. MARKT/PLEIN

3.2.1. POSTKOETS

4.1. PODCAST TEKST UITGETYPT

Een postkoets of diligence is een door paarden voortgetrokken rijtuig (koets) voor vervoer van post en reizigers.
Postkoetsen reden tussen posthaltes, plaatsen waar de paarden, bemanning en reizigers konden eten, drinken en rusten en
waar reizigers konden uit- of instappen, waar lading en paarden gewisseld konden worden.
De grondslag voor het veel latere systeem van postkoetsen is in Europa ontstaan toen de Romeinen een systeem voor
snel berichtenverkeer op poten gingen zetten; daarbij creëerden zij een netwerk van ‘snelle’ wegverbindingen. Sinds 1489
verzorgde de adellijke familie Von Thurn und Taxis in opdracht van de keizer Maximiliaan I een netwerk van koeriersdiensten
dat een groot deel van Europa bestreek. Voor de komst van de spoorwegen bestond in Europa en de Verenigde Staten
een uitgebreid netwerk van postwegen, die bereden werden met postkoetsdiensten. De koetsier van een postkoets werd
‘postiljon’ genoemd, naar het Franse postillon.
De postkoets werd in de 19e eeuw verdrongen door de spoorwegen, omdat treinen voor post veel sneller en voor de
reizigers veel comfortabeler zijn. Er zijn in de begintijd van de spoorwegen postkoetsen die van een wegonderstel met een
kraam op een spooronderstel gezet werden en vice-versa (voorbeeld: Spoorlijn van Saint-Étienne naar Andrézieux) De
eerste hogere klasse spoorrijtuigen voor reizigersvervoer waren koetscarrosserieën gemonteerd op een spoorrijtuig. Dat
was vertrouwd en bekend voor reizigers. In diverse landen zijn als een laatste overblijfsel uit de tijd van de postkoetsen
de postbedrijven nog steeds actief in het openbaar vervoer. Met name in Zwitserland bestaan nog veel zogenaamde
postbussen, die personenvervoer combineren met het vervoer van poststukken.
In dit stuk is er sprake van een postkoets. Hoe ziet zo’n koets er uit? Beluister nog eens het fragment en teken zo goed
mogelijk een postkoets zoals je het gehoord hebt. Heeft Marinus genoeg details verteld om het helemaal goed te kunnen
tekenen? Welke informatie ontbreekt? Zoek eventueel op.
Teken nu ook het landschap waar ze de postkoets tegen komen.
Je kan tekenen, maar ook schilderen, collage maken… dit levert ongetwijfeld mooie winterse tafereeltjes op!
Hoe worden brieven en pakketjes tegenwoordig vervoerd? Een eventueel bezoek aan het postkantoor in de buurt kan
heel wat interessante informatie opleveren. Deze winterse tafereeltjes met de postkoetsen mogen ook naar ons verstuurd
worden. De klassen die ons hun leuke eigen versies van de postkoetsen versturen – met de post uiteraard - krijgen zeker
antwoord en wie weet wel een leuke attentie.
Provincie West-Vlaanderen
Dienst Erfgoed
Erfgoededucatie
Koning Leopold III-laan 41
8200 Sint-Andries (Brugge)
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Oostende ingesloten door de zee? Geen paniek! We hebben hier alles wat ons hartje begeert. Op de markt vind je werkelijk
alles. Het wemelt er van de handelaars, kooplui en pickpockets tussen de kippen, worsten en lompen. En ‘s avonds is
er kermis, en een bal! Dan komen alle meisjes en jongens naar buiten in hun beste tenue om elkaar het hof te maken.
Zie je onze vriend Marinus al staan, ergens verdrongen in de hoek van het feestgedruis? Hij heeft slechts oog voor één
oogverblindende deerne: Maria. Maar zij staat te dansen met Jan Wolbrantz: een rijke rederszoon en braakbal van de eerste
orde...
‘Ik heb haar nog nooit gezien. En Oostende is nu toch niet zo groot.’
‘Wie is dat?’ vroeg hij aan Frans.
‘Dat is de kleine Maria Skykele, van Lissewege. Ze is hier op bezoek bij haar tante voor de zeewijding. Ben je
geïnteresseerd?’
‘Maar nee, helemaal niet of toch niet zo of… laat me met rust, Frans!’
Plots kreeg Marinus het op zijn heupen en dat was gedeeltelijk de oorzaak van een plotselinge woede die hem tot een
paar niet bepaald verstandige daden aanzette.
De eerste niet zo verstandige daad was Wolbrantz tegen te houden juist toen de dans begon.
‘Pardon,’ zei hij.
Een lichte duw en Wolbrantz stond vier meter verder. Een ogenblik bleef de rederszoon sprakeloos en Marinus deed er
nog een schep bovenop.
‘Neem me niet kwalijk maar de juffrouw heeft me deze dans beloofd.’
‘Euh… me dunkt,’ zei de andere, die zich nu herpakt had ‘dat u misschien wel had kunnen wachten tot na de dans.’
‘Misschien.’
‘Uw manier van doen tegenover juffrouw Skykele is niet correct.’
‘Ja, je hebt gelijk.’
‘Zoiets doet een fatsoenlijk man niet.’
‘Tja…’
Wolbrantz wond zich op, zijn gezicht liep vuurrood aan en hij kwam weer twee stappen dichterbij.
‘Ik verzet mij ertegen.’
‘Echt?’
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En zonder nog te wachten legde Marinus zijn arm rond Maria’s middel en zette de dans in. Er vertrok geen spier op zijn
gezicht maar zijn hand, die lichtjes op Maria’s middel rustte, trilde van koleire…
Hij stikte bijna. In de razernij, die hem opzweepte, klemde hij Maria’s middel tussen zijn krachtige handen, liet ze wild
ronddraaien en vermorzelde ze bijna. Verschrikt en misschien verleid door de woede van deze man, gaf ze zich over. Haast
onmerkbaar kwam haar glimlach terug en plots schoot ze in een schaterlach die maar niet ophield. Uit haar ogen, die
naar hem opkeken was alle wrok verdwenen en twee lachtranen blonken als parels in haar ooghoeken.
‘Ah! Ze ruikt zo fris als het gras bij ochtenddauw,’ dacht Marinus
Hij danste tot het helemaal donker was en had meer gedanst dan in de loop van de zevenentwintig vorige jaren. Toen
Maria weg was had de kermis al zijn charme verloren.

4.2. ENKELE SUGGESTIES
4.2.1. KAPERS TEKENEN – ZOALS IN EEN SPIEGELTENT
Deze werkvorm zal ongetwijfeld grappige resultaten opleveren,
net zoals de leerlingen tijdens de kermis in een spiegeltent
terecht komen.
Teken grappige kapers met dit sjabloon en een dobbelsteen
Kinderen gooien met een dobbelsteen en tekenen de
overeenkomstige elementen. Zo tekenen ze stapsgewijs het
hoofd van een grappige kaper.
Een leuke uitbreiding op deze opdracht (dat bijvoorbeeld
prima past in hoekenwerk) is dat leerlingen achteraf hun eigen
figuur moeten beschrijven aan een klasgenoot. Op die basis
moet die de tekening proberen te reconstrueren.

4.2.2. MAAK JOUW KAPERSBUNDEL
Tijdens de 10 onderdelen worden heel wat namen vermeld.
Maar ook andere kapers kan je heel gemakkelijk terugvinden.
Laat de leerlingen een paspoort samenstellen van deze kapers.
Verdeel de klas in groepjes van 2 à 3 leerlingen en geef ze
beperkt de tijd om een antwoord te vinden op volgende vragen:

Naam

Land van herkomst

Geboortedatum

Naam van het schip

(sterfdatum)

Extra informatie
Woonplaats

Verzamel deze personen in een groot kapersboek in de
klas. Laat eventueel op andere (vrije) momenten nog meer
informatie opzoeken.
Mocht je foto’s vinden van kapers kan je deze foto via de
‘Morfo-app’ laten praten. Je kan een digitale foto van een kaper
uploaden in de app. Zo kan je de kaper aan het woord laten
(mond en ogen bewegen!) je kan zelf tekst inspreken die dan uit
zijn mond komt. Laat hem vertellen wat ze bijgeleerd hebben
over kapers gedurende het project.

(zie groot beeld op pagina 38)

Zoek op YouTube op de zoekterm
‘Hoe gebruik ik de app Morfo’ en krijg een korte en duidelijke uitleg over de toepassing van de app!

4.2.3. SCHRIJF EEN ELFJE
De leerlingen schrijven een ‘elfje’ over het thema. Van het elfje wordt een woordbeeld gemaakt. Een elfje is een gedicht
opgebouwd uit elf woorden: op de eerste regel komt één woord, op de tweede regel twee woorden, dan drie woorden,
vervolgens vier en als laatste opnieuw één woord. Een elfje is een beknopte vertaling van de beleving van het thema in een
minimum aan woorden. Het kan abstract zijn, zonder logica.
Voorbeeld van twee elfjes die kinderen schreven rond de Myte van Polyphemus.
Boos
Woedend zijn
Nooit meer blij
Verbrand is mijn oog
Niemand!
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Pijn
Veel tranen
Niemand is hier
Boomstam in mijn oog
Blind
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4.2.4. VERSTOP JE SCHAT!
Kapers hebben soms de lastige taak om een veroverde schat opnieuw te verstoppen.
Waar zouden de leerlingen hun schatten verstoppen?
De vele ideeën kunnen worden uitgetekend. Samen vormen ze een grote collage zoals in de prent ‘Waar is Wally’!

5. SCHOOL
5.1. PODCAST TEKST UITGETYPT
Tot dat hij Maria leerde kennen woonde Marinus bij zijn nonkel Kabeljauw, een kloeke zeeman die meesterlijke verhalen kon
vertellen. Over China, bijvoorbeeld, en de andere verre reizen die hij had gemaakt. ‘t Is door nonkel Kabeljauw dat Marinus
al heel zijn leven lag te dromen van de zee en van grote heldendaden. Maar wie kaper wou worden, kon daar niet zomaar
voor studeren. Marinus ging niet naar school maar moest de stiel leren door te doen. Hij was nog maar 14 jaar toen hij door
de vermaarde kapitein Spierings werd meegevraagd op de Morgensterre, een prachtige kapersboot. Stel je voor: een ventje
van veertien met dikke krullen en ogen vol verwondering, klaar om aan boord te kruipen van een schip dat straks een boot
gaat kapen... Marinus’ eerste kaap, memorabel.
In een roes en volledig buiten zichzelf holde Marinus op het dek van het geënterde schip. Aan de voet van de grote mast,
dook een man op, aarzelend, enkel gewapend met een houten spaak. Hij was vettig, dik en ongekamd en scheen niet te
weten welke kant hij nu op moest. Marinus schoot als de bliksem op hem af en sloeg blind om zich heen met zijn sabel.
‘Wat krijgen we nu?’ riep de man en zette een paar stappen opzij. Hij was buitengewoon verbaasd. Eventjes weerde hij de
slagen van de jongen af met een soort verveelde ergernis, maar plotseling scheurde zijn hemd aan zijn schouder en er
vloeide bloed. De dikke man verbleekte.
‘Asjemenou,’ vloekte hij ‘Wil je me nu met rust laten?’ en sloeg toe met heel zijn gewicht.
De slag raakte Marinus’ schouder, maar hij voelde het niet. Hij was gehypnotiseerd door het vette, ongeschoren gezicht
van zijn tegenstander, waarin hij dacht vrees te zien. Hij viel nog feller aan. De Hollander werd purperrood.
‘Overgeven…’ schuimbekte Marinus. ‘Scheer je weg, snotneus!’ Maar de Hollander week terug en hij ging stap voor stap
achteruit. Hij stond nu met zijn rug tegen de reling, met achter hem de gapende zee. ‘Springen!’ beveelde Marinus, die zijn
tweede adem had gevonden. ‘Ik kan niet zwemmen’, zei de Hollander. Hij snakte naar adem. Zijn gezicht kleurde violet en
het zweet parelde op zijn voorhoofd. ‘Ik heb astma!’ Toen gebeurde er iets totaal onverwacht. Marinus voelde een schop
van een reuzevoet in zijn achterste en rolde over het dek. Zonder naar hen om te kijken donderde Kabeljauw tegen de
Hollander: ‘Schaam je je niet om tegen kinderen te vechten?’
Met zijn enorme vuist greep hij het wapen van de Hollander en kegelde het in een wijde boog overboord. Buiten zichzelf
greep hij hem bij zijn kraag en schudde hem door elkaar. ‘Kan je geen volwassen mannen aanvallen? Je mag van geluk
spreken dat ik je stuk hout overboord heb gesmeten of ik had het op je kop kapotgeranseld.’ De dikke man kwam met
moeite op adem. ‘Ik ben de kok. Dat zijn nog al eens manieren. Hou liever je razende jochies vast. Dadelijk gaan ze me
weer te lijf.’ Hij draaide hun de rug toe en leunde over de reling om vlugger op adem te komen. Zijn ogen puilden uit zijn
hoofd. Kabeljauw duwde Marinus achteruit.
‘Willen jullie eens maken dat je wegkomt! Zien jullie dan niet dat alles al een kwartier geleden is afgelopen?’
Marinus keek verwonderd over het dek. De ontwapende bemanning van het katschip stond rond de mast. Een van hen
had zijn pijp al aangestoken en zat op een opgerold touw gelaten te wachten. Tussen zijn tanden riep hij de kok spottend
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toe:
‘Nou Arie, ik zie dat je een beetje beweging hebt gehad. Ik wed dat je minstens zes kilo kwijt bent.’
De Hollanders van het katschip en de matrozen van de Morgensterre schoten tegelijk in een lach. Niets in hun houding
liet vermoeden dat ze even tevoren nog met elkaar aan het vechten waren. Marinus zocht bloed, een uitgestrekt lichaam,
wonden, maar vond niets dan ontspannen gezichten…
‘Als ik je een schop onder je broek heb gegeven, mijn jongen’, zei Kabeljauw, ‘dan was dat voor je bestwil. Het zal je eraan
helpen herinneren dat je altijd je rug moet dekken wanneer je vecht. Was mijn voet de sabel van een tegenstander
geweest, zou je nu gespiesd zijn. Als je dat nog eens doet, krijg je een dubbele portie.’
‘Een dubbele portie van wat?’
‘Van schoppen onder je gat!’

5.2. ENKELE SUGGESTIES

volgende foto enz., wissel regelmatig van taak.
• Tip: hoe kleiner de veranderingen die je aanbrengt, hoe vloeiender het resultaat.
• Na de opnames laad je de foto’s op in je computer en verwerk je ze met je montageprogramma.
In plaats van met een fototoestel en pc, kan je ook met de iPad of tablet werken.
Meer info op www.filmlab.be.
Neem zeker een kijkje op deze website. Het is een platform met leuke tips om heel laagdrempelig met je leerlingen stopmotionfilmpjes te maken. Aan de hand van een to-the-point stappenplan word je op weg gezet. Op de website staat ook
een virtuele cinema!
Post je filmpje op de site en het wordt online vertoond.
Het filmlab is een initiatief van het Europees Jeugdfilmfestival.

6. KERK

5.2.1. STOP-MOTION FILM

6.1. PODCAST TEKST UITGETYPT

Maak zelf je stop-motionfilm met de klas. Met als onderwerp bovenstaande beschrijving van Marinus zijn eerste gevecht.
Stop Motion?
Voor stop-motion is een camera nodig die in staat is om opnames frame per frame te maken. Eerst wordt het voorwerp
dat op film moet bewegen in een bepaalde houding neergezet en met de camera wordt hiervan een frame geschoten.
Vervolgens wordt de houding van de figuur een fractie veranderd en wordt er opnieuw één frame geschoten met dezelfde
achtergrond. Dit wordt herhaaldelijk gedaan. Door vervolgens alle plaatjes achter elkaar (snel) af te spelen lijkt het alsof het
voorwerp uit zichzelf beweegt. Dezelfde techniek past men ook toe bij tekenfilms.

WAT HEB JE NODIG?
• Digitaal fototoestel en statief
• Computer met montageprogramma (bv Windows movie maker, dit programma zit standaard op alle Windows-pc’s)
• Materiaal voor de scènes (bv knutsel samen een decor, gebruik speelgoedfiguren of klei voor de personages)

HOE GA JE TE WERK?
• Stel het materiaal vooraf op. Je maakt het filmpje best op een tafel. Het fototoestel plaats je op een statief op
ongeveer een meter van de tafel. Zoom in of uit totdat het decor mooi in het beeldkader past.
• Zorg ervoor dat je een ‘proper’ kader hebt: een effen achtergrond, geen afleidende details in beeld.
• Het is belangrijk dat het kader steeds exact hetzelfde is. Kleef plakkertjes op de grond waar de poten van het statief
staan, zodat je na een eventuele botsing kan terug plaatsen.
• Een leerling maakt een foto, een andere leerling zet de figuurtjes een stapje verder, een andere leerling maakt een
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Je moet goed beseffen dat de mensen hier ferm katholiek waren in de 17e eeuw. De Kerk speelde een belangrijke rol in het
leven van iedereen, ook van zeelieden. Meer nog: soms waren er zelfs priesters mee aan boord, bijvoorbeeld als missionaris
op lange vaarten richting verre handelsposten. Die priesters moesten zich van hun stoerste kant laten zien om het respect
af te dwingen van de doorgewinterde zeebonken en namen het niet altijd even nauw met de regels en wetten van
het christendom...
Op het einde van een nacht in de Stille Oceaan, was het schip van Johan, Marinus oudste zoon, aangevallen door
zeerovers uit Madagaskar. In de eerste klaarte van de dageraad was op het dek plots een soort zwart spook verschenen,
een engel der vernietiging. Het was pater Hiëronymus. Onder zijn opgestroopte soutane staken twee gespierde en
buitengewoon behaarde kuiten uit. Enkel gewapend met een stuk metaal had hij in de rangen van de piraten een gat
geslagen als was er een kanonskogel doorheen gegaan. Later vond men hem terug aan de voet van een fokkenmast,
helemaal rood aangelopen. Korte ademstoten ontsnapten van tussen zijn paarse lippen en hij had een spectaculaire
buil op zijn voorhoofd. Johan hielp hem overeind en mompelde vol respect: ‘Mijn God, pater, u gaat tekeer als de duivel.’
‘Zoals de Heer, mijn zoon, zoals de Heer. De rechtse van de Heer is verschrikkelijk. Laten we hem danken dat hij ons ter
hulp kwam.’ ‘Misschien was het de Heer, maar u hebt hem dan toch wel verduiveld goed geholpen.’ En toen voegde hij er
ondeugend aan toe: ‘Ik dacht dat Christus gezegd had, dat, als men je op de rechterwang slaat, je dan ook de linker moet
aanbieden, maar dat was bij u vanmorgen niet helemaal het geval…’ Totaal niet van zijn stuk gebracht antwoordde de man,
zelfs zonder zijn hoofd te draaien:
‘De Heer sprak dan ook enkel over wangen, dus over kaakslagen. Hij heeft niets gezegd over een geval waarbij een van Zijn
dienaren met een sabel zou worden aangevallen.’ ‘Maar heeft hij ook niet gezegd dat Zijn dienaren geen wapens mogen
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‘Ik hoor, mijn zoon, dat je broer priester is, maar je kent duidelijk nog de kleine lettertjes van de theologie niet. Het was
een stuk metaal, dat God op dat moment in mijn handen gestopt heeft om te helpen de ongelovigen uit hun lood te slaan,
geen wapen. Leer, mijn zoon, dat Gods wegen ondoorgrondelijk zijn. Niet ik, maar de hemel wilde dat ik zo handelde.
Slokje?’ Van tussen de plooien van zijn soutane had hij een flesje tevoorschijn gehaald.
De populariteit van pater Hiëronymus was enorm onder de matrozen, die nochtans eerder neigden naar vloeken dan naar
paternosters bidden.

6.2.2. VREEMDE VOLKEREN
Kapers hebben te maken met heel wat verschillende volkeren.
Op de website www.nooitmeeroorlog.be is er een hoekenwerk gewijd aan dit onderwerp. Aan de hand van muziek kom
je de vele nationaliteiten tegen die toen in WOI in de frontstreek aanwezig waren. Je kan deze verwerking vinden bij het
onderdeel ‘lager onderwijs/uitbreiding/aan het front/totale oorlog’.
Boeiend om aan de hand van muziek de wereld rond te reizen!

Naast het officiële geloof van de katholieke kerk was er bij kapers, zoals vandaag nog bij vissers, veel bijgeloof. Voor
mensen die aan de zee leefden, was de zee een levend wezen. Bij stormweer was ze gevaarlijk, beukte ze onheilspellend
tegen de stadswallen en kon ze overstromingen veroorzaken. De zee werkte dan ook fel op de fantasie van vissers en
kapers. Zo ontstonden legendes en mythes om natuurfenomenen, zoals eb en vloed, te verklaren.
Ooit was er een tijd dat de zee eb noch vloed kende. In die tijd hadden vissers van Oostende een meermin gevangen in
hun netten en ze namen haar mee naar de haven. Diezelfde avond kwam haar echtgenoot, een meerman, in de haven
gezwommen om zijn vrouw terug te eisen. De vissers antwoordden heel brutaal. Ze waren namelijk krankzinnig geworden
door het zien van de meermin. De meerman vervloekte de stad voor hij weer in de golven verdween.
‘s Nachts was onverwacht een razende storm losgebarsten, die de hele stad verzwolg. ’s Morgensvroeg kwam de
meerman om zijn geliefde te zoeken maar hij was te laat. Ze was al dood. Sindsdien komt hij twee keer per dag met de
stijgende vloed zoeken naar zijn geliefde en bij felle wind hoor je hem wenen en kermen in de duinen.

7. WATER
7.1. PODCAST TEKST UITGETYPT
Water is sinds mensenheugenis essentieel om goederen over grote afstanden te vervoeren. De eerste steden, die bij ons
rond het jaar 1000 ontstonden, lagen bijna altijd op een kruispunt van een rivier en een handelsweg. De goederen kwamen
van ver over het water en werden dan overgeladen op karren, die de goederen verder transporteerden. Op die kruispunten
ontstonden dan ook de eerste markten.
Aanvankelijk gebruikte men natuurlijke waterlopen, rivieren, om de goederen te vervoeren. Maar toen de steden in de
middeleeuwen groter werden, werden die waterlopen al vlug te klein. Bovendien profiteerden andere steden en dorpen, die
ook aan die waterlopen lagen, van het transport per water en vroegen tolgeld telkens als er een boot passeerde.

6.2. ENKELE SUGGESTIES
6.2.1. BIJGELOOF
In heel wat boeken/op het internet is er heel wat te vinden omtrent bijgeloof. Denk maar aan het niet onder een ladder
lopen, een zwarte kat, vrijdag de dertiende… ook de kapers hadden heel wat bijgelovige regels die ze moesten volgen.
Laat je leerlingen op zoek gaan naar dergelijk bijgeloof.
Via de app ‘Book Creator’ kunnen ze hier op een vrij eenvoudige manier een voorstelling van geven. Maak een verhaal van
maximum acht bladzijden met tekeningen en tekstballonnen.

Zoek op YouTube op zoekterm:
‘Hoe gebruik ik de app Book Creator BS Mozaïek’ voor een korte presentatie van de app.
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Daarom zijn we dan kanalen beginnen graven. Die waren recht en kronkelden niet zoveel zodat het transport vlugger ging
maar vooral konden er rechtstreekse assen getrokken worden tussen pakweg Oostende en Brugge, Brugge en Gent en dat
was een serieuze besparing aan tolgeld.
In de tijd van Marinus eisten de Hollanders een natuurlijke grens. Ze wilden dat de Schelde gesloten werd en dat is 300 jaar
het geval geweest. Antwerpen was van geen betekenis meer als doorgang naar de zee en het Antwerpse, Gentse, Brugse
en ook buitenlandse kapitaal kwam naar Oostende, die wel nog een zeehaven was. Toen zijn ook de kanalen Gent – Brugge
en Brugge – Oostende gegraven en werd Oostende, eerst onder de Spanjaarden en later onder de Oostenrijkers, een haven
van Europees belang.
De boten die op het kanaal vaarden, werden aanvankelijk door mensen en later door paarden voortgetrokken, op het
jaagpad naast het kanaal, zoals we dat nu nog kennen, waar je kan fietsen en wandelen. Ook daar gingen Marinus en Frans
vaak wandelen en ziet Marinus op een dag zijn toekomstige vrouw langs de graskant zitten.
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Met gebogen hoofd liep Marinus langs het jaagpad van de Brugse vaart. Hij ergerde zich aan zichzelf. Nu en dan schopte
hij met veel vertoon tegen een onschuldige steen en vormde zo het volmaakte beeld van mannelijke woede tot hij zijn
scheenbeen tegen een enorme kei stootte. Hij begon verschrikkelijk te vloeken en stapte zeker vijftig meter mankend
voort. Daarna begon hij weer sneller te lopen en zou zeker op die manier zijn doorgeraasd tot in Brugge, als niet plotseling
zijn instinct hem had doen opkijken. Daar zat Maria Skykele op de berm met haar blote armen om haar benen geslagen.
Er fonkelden pretlichtjes in haar ogen. Ze glimlachte en opnieuw voelde Marinus zijn woede smelten als sneeuw voor de
zon…
‘Elke dag verbaas je me een beetje meer. Daarnet nog, toen je zo nijdig tegen de keien schopte; je danste zoals ik het je
nooit heb zien doen. Je kunt het hoe langer hoe beter. Ja, man… Wat was het moeilijk om lang een legendarische held
te blijven. Onder haar bovenlip kwamen weer haar kleine tandjes tevoorschijn. Op haar gezicht kwam een glimlach, een
beetje ondeugend zodat Marinus niet wist of hij oprecht of spottend was. Hij wilde die glimlach wel wegkussen. Maar nee,
hij zou het niet doen. Hij had Maria nog nooit gekust en zou het vandaag ook niet doen. Ze is maar een goede kameraad,
een vriendin. Later misschien, over drie jaar. Drie jaar? Nu kwam het ogenblik dat hij moest spreken. Hij hoestte even om
zijn stem een vaste klank te geven en plotseling schrok hij zelf over de woorden die hij zichzelf hoorde uitspreken: ‘Maria…
het zou… wel, we zouden moeten trouwen. Vóór de winter, als je dat goedvindt.’
Zonder nog een vin te verroeren bleef ze naast hem staan, opeens heel ernstig. ‘Marinus! Eindelijk! Ik dacht dat je nooit
van me ging houden!’ Ze kenden elkaar… exact zestien dagen.

7.2.2. VERWERKING
Geef volgende verwerkingen aan de leerlingen:
• Laat de leerlingen op kaart het kanaal natekenen. Laat hen de informatie over de
exacte locatie opzoeken.
• Zoek de lengte, breedte en diepte van het kanaal.
• Bereken het volume aan water.
• Bereken de afstand van jouw school naar het kanaal.
• Maak een maquette van het kanaal/kanalen van West-Vlaanderen.

7.2.3. KANAAL ROESELARE-LEIE
Als je nog meer wil te weten komen over kanalen, is er een heel interessant filmpje, opgenomen
door Sebastien Dewaele, in opdracht van de provincie, over het kanaal Roeselare-Leie, aan de
drietrapssluis in Ooigem.
Zoekterm Youtube: Sebastien Dewaele, Ooigem

7.2. ENKELE SUGGESTIES
7.2.1. KANAAL OOSTENDE-BRUGGE, ACHTERGRONDINFORMATIE
Tussen Brugge en Oostende loopt het kanaal voor een deel in de historische bedding van de Ieperlee. In 1166 werd een
eerste kanalisatie uitgevoerd. Er waren echter problemen met overstromingen. In 1336-1339 werd het kanaal daarom
bedijkt. Het kanaal was van groot belang voor de wolhandel met Engeland, en als scheepvaartverbinding tussen Brugge
en Ieper. Van 1357-1387 werd het kanaal uitgediept en verbreed. Van 1413-1415 werden verdere werken uitgevoerd.
Vanaf 1618 werd het kanaal vanaf Gent via Brugge tot Plassendale verder uitgegraven. In 1641 en 1664 werden opnieuw
verdiepings- en verbredingswerken uitgevoerd en nu konden er oorlogsschepen tot 400 ton op varen. Van 1754-1768
werd het kanaal op gezag van landvoogd Karel van Lotharingen verder verbreed onder de naam Nieuwe Reviere.
Wil je nog meer informatie met je leerlingen meegeven, dan kan je dat vinden onder volgende link:
www.milieuboot.be/downloads/sleeptouw-kleur/werkbl-9-LKR_Brugge-Oostende_PRINT.pdf
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8. WINKEL
8.1. PODCAST TEKST UITGETYPT
Wat is eigenlijk kapen? Wel, kapers, in tegenstelling tot piraten, waren aan een contract gebonden, een ‘lettre de marque’
gebonden. 40% van hun opbrengst ging naar de koning waarvoor ze kaapten, 30% was voor de reder en 30% mochten
ze zelf houden. Daarvan moesten ze echter hun bemanning betalen, hun schip opkalefateren, als ze averij hadden
opgelopen… en toch was kapen best een winstgevende activiteit, vooral in oorlogstijd. Want als twee landen in oorlog
waren, kreeg de kapers meteen een ‘lettre de marque’ van hun koning om zoveel mogelijk schepen van de vijand te kapen,
dus eigenlijk om de slagkracht van zijn zeemacht te vergroten en aan de handelsvloten van de vijand zoveel mogelijk
schade toe te brengen.
In het begin van de 18e eeuw kwamen onze Zuidelijke Nederlanden in handen van Oostenrijk. De Oostenrijkse keizer,
die op dat moment in de Zuidelijke Nederlanden nog geen belangrijke handelshaven had, besloot om van Oostende zijn
belangrijkste haven te maken. Geld werd gepompt in de stad, winkels schoten als paddenstoelen uit de grond. Oostende
werd een welvarende stad.
Een aantal jaren later werd de Oostendse Compagnie opgericht. De Compagnie zou varen op Indië en daar werden
factorijen opgericht, kleine handelsposten, zo kon Oostende handel drijven met het verre Indië. De zaken gingen goed, de
winkels maakten onnoemelijke winsten. De burgers van Oostende werden rijker en rijker. Op een bepaald moment had
Oostende zelfs 50% van alle theehandel in Europa in handen. Sommige geschiedenisboeken zeggen zelfs dat je Oostende
kon zien liggen vanop 10 mijl in de zee omdat de daken belegd waren met zilver en goud. Oostende werd een welvarende
stad.

8.2. ENKELE SUGGESTIES
8.2.1. VERSCHIL TUSSEN KAPERS EN PIRATEN
Bekijk met je leerlingen onderstaand filmpje waar op ludieke wijze het verschil tussen kapers en piraten wordt uitgelegd:

8.2.2. INDIa?
Wat gaat er door je hoofd als je aan India denkt? Schrijf de reacties van de leerlingen op het bord. Laat hen eventueel
informatie opzoeken op internet of boeken. Ga eventueel samen naar de bibliotheek om meer te weten te komen.
Een aspect die voor de leerlingen interessant is, doordat het concreet is, is het Diwalifeest. India kent ontzettend veel
feestdagen en festivals. Eén van de vrolijkste Hindoeïstische festivals is Diwali ofwel feest van het licht. Ook in buurland
Nepal wordt Diwali door veel hindoes gevierd. Diwali wordt meestal eind oktober of begin november gevierd. Het staat ook
wel bekend als Deepavali, Divali of Deevali. Het festival wordt opgedragen aan de godin van de voorspoed: Lakshmi. Diwali
duurt maar liefst vier of vijf dagen waarvan iedere dag wordt gekenmerkt door haar eigen rituelen.
Je kan heel wat typische zaken aan India in dit feest verwerken. Je kan hier als leerkracht natuurlijk zo ver in gaan als je wil.
Hoe je dat kan aanpakken in de klas kan je via volgende link vinden:
www.studioglobo.be/nl/article/schitterend-lichtfeest-je-klas

9. STANDBEELD
9.1. PODCAST TEKST UITGETYPT
Wat bijna niet te vatten is, is dat er uit zo’n glorieuze tijd voor Oostende, geen enkel standbeeld van een kaper te vinden
is. Er waren er nochtans in overvloed en ze moesten niet onderdoen voor hun collega’s uit Duinkerke. Het is namelijk
een Oostendse kaper, Jacob Besage, die de legendarische Hollandse admiraal Piet Hein met een kanonskogel heeft
gedood. Andere landen eren hun helden en hun verleden en soms zelfs de onze. De Oostendse kaper Michiel Jacobsen
bijvoorbeeld was een roemruchte admiraal van de Spaanse vloot, en voor de grote diensten, die hij aan de Spaanse kroon
bewees, werd hij na zijn dood bijgezet in de kathedraal van Sevilla, naast het praalgraf van de beruchte conquistador
Fernando Cortez.
Dan is er natuurlijk ook het voorbeeld van de meest legendarische kaper aller tijden: Jean Bart uit Duinkerke. Die heeft
wél een enorm standbeeld midden op de markt van Duinkerke. Je ziet het zelfs al afgebeeld op een bord naast de
autosnelweg als je Frankrijk binnenrijdt. Elk jaar in februari draait heel het Duinkerkse carnaval rond Jean Bart en zijn
heldendaden. In elke kustdorp of -stad in Frans-Vlaanderen is er wel een brasserie die Jean Bart heet en zelfs Oostende
heeft nog een café met zijn naam. Dat is wel het toppunt.

Youtube: Zoekterm: De kaapvaart (Welkom in de 80-jarige Oorlog)
Of laat Sebastien Dewaele het zelf uitleggen:
Youtube, zoekterm: Wie was Jacob Besage, de Oostendse held?
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Een mogelijke verklaring is dat Jean Bart zijn hele leven voor Lodewijk XIV heeft gewerkt, dus trouw gebleven is aan één
vorst. De Oostendse kapers daarentegen hadden om de haverklap een andere vorst. Nu waren ze eens Spaans, dan
weer Frans, dan een tijdje Engels, dan weer Oostenrijks en ga zo maar door. Je kan het de Oostendse kapers dan ook niet
kwalijk nemen dat gehecht zijn aan een vorst niet echt belangrijk was. Winst maken en rijkdom verwerven, dat was hun
doel. Het was dan ook geen uitzondering dat Oostendse kapers ‘lettres de marque’ hadden van verschillende vorsten.
De Oostendse kapers hielden zich ook niet altijd aan de gestelde eisen, afspraken en verdragen en vielen meer dan eens
hun bondgenoten aan, wat er op wijst dat onze voorouders toen al wisten wat het betekende om ‘je plan te trekken’.
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9.2. ENKELE SUGGESTIES

10. BIBLIOTHEEK

9.2.1. JACOB BESAGE?

10.1. PODCAST TEKST UITGETYPT

Surf naar Youtub en bekijk het filmpje van Sebastien Dewaele over deze vergeten Oostendse held: Youtube
zoekterm: “Jacob Besage”.

9.2.2. PIET HEIN EN DE ZILVEREN VLOOT
Er is dan misschien geen standbeeld voor Piet Hein, maar toch kennen de kinderen deze kaper.
Hij werd vereeuwigd in een lied. Bekijk samen met hen dit lied. Je kan het hen natuurlijk ook aanleren.
Zoekterm Youtube: ‘Piet Hein’
Op een ludieke manier vertelt Piet Hein zijn belevenissen: bekijk en dompel je onder in de
80-jarige oorlog.
• Piet Hein vertelt over de vondst van de eeuw - Welkom in de 80-jarige Oorlog
• Aan boord bij Piet Heijn - Welkom in de 80-jarige oorlog

9.2.3. ONTWERP JOUW STANDBEELD VOOR PIET HEIN
(of voor een andere kaper)
Kapers kregen geen standbeeld. Dat is jammer. Ze hebben nochtans (zoals Piet Hein) eigenlijk wel veel gedaan voor hun
land toen. Ontwerp een standbeeld voor jouw geliefkoosde kaper. Teken het eerst op papier en maak het dan ook in het
echt. Dat kan met papier maché, of aan de hand van ijzerdraad, papier maché en gips. Een mooie uitleg kan je via deze
video volgen:

Het was winter, het vroor, geen enkele boot voer uit, de stad was stil. Nu hij niets te doen had begon Marinus te lezen.
Telkens opnieuw greep hij terug naar dat logboek, dat hij had meegenomen op een van zijn kaaptochten. Hij had het boek
gevonden in de kajuit van de kapitein in een immense bibliotheek. Een logboek is een boek waarin de kapitein minutieus
neerpende waar hij allemaal geweest was en wat hij allemaal had meegemaakt tijdens de vaart. Soms had de kapitein
onderaan de bladzijde nauwkeurige schetsen getekend van een verre kust, een rif, een kenmerkend profiel van een klif, die
later als gids konden dienen voor andere Indiëvaarders.
Op de vijfenveertig bladzijden van het logboek stonden kleine landkaarten van tot de verbeelding sprekende landen:
Tartarije (1), Moskovië (2), het binnenland van Abessinië, het Koninkrijk van Fez, een kaart van de sterrenbeelden en
zelfs een sterrenkaart, die Marinus deed duizelen toen hij las dat Saturnus zijn baan aflegt in negentwintig jaar, honderd
vijfenvijftig dagen en acht uren. Dat je zijn afstand tot de aarde moet schatten op elf miljoen en vierennegentigduizend
Duitse mijlen. Dat de buitenste ring van de hemelsfeer ‘Mobile’ heette of ‘twee kristallijnen hemelen in drieduizend
vierhonderd en vierendertig jaar.’
‘Nonkel Kornelis?’
‘Euh… wat is er?’ De reus was wakker geschrokken en sprong recht.
‘Hoe kunnen ze dat tellen, dat de kristallijnen hemel om de 3.434 jaar terugkomt?
‘Maar God jongen, ik dacht dat het huis in brand stond. Marinus, jongen, ik heb niet lang genoeg geleefd om het te leren en
je kristallijnen hemel kan me niet schelen. Slaapwel…’
Daarna sloot Kornelis weer zijn ogen, begroef zijn handen in het dik tapijt van zijn baard en viel weer in slaap.
‘Nonkel Kornelis?’
‘Euh… Wat?’
‘Oh niets…’
‘Jezus Maria! Waarom heb ik je geen doos vuurwerk gegeven in plaats van dat verdomde boek?’

Zoekterm Youtube: “Sporter in het gips”.
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10.2. ENKELE SUGGESTIES

11. BRIEVENBUS

10.2.1. KRUISWOORDRAADSEL

11.1. PODCAST TEKST UITGETYPT
Van oudsher zijn ook postduiven een belangrijk communicatiemiddel omdat deze vogels een ingebouwde ‘gps’ in hun hoofd
hebben, die hen feilloos naar een bestemming leidt. Zo ging het ook bij de kapers. Kapersreders en ook gewone kapers
hadden allemaal een duiventil en een reeks vissersbootjes op zee. Die vissersbootjes lagen daar zogezegd te vissen maar
waren eigenlijk spionnen die constant de zee aftuurden naar kaapbare boten. Toen ze een kaapbaar schip in het vizier
kregen, stuurden ze een duif met een boodschap naar de kapersreder, die toen zijn bemanning kon beginnen zoeken en zijn
schip klaarmaken om ‘te kap’ren’ te varen.
Kabeljauw zat gehurkt bij de schoorsteen en trok met zeldzame zachtheid de vlerk van een blauwgrijze duif open. De
vogel liet het zich welgevallen. Hij spreidde zijn vleugels, keek rustig met zijn kleine, ronde kraaloogjes in het rond en liet
Kabeljauw tastend langs zijn pennen glijden.

Maak dit kruiswoordraadsel en kom meer te weten over bepaalde onderwerpen binnen dit onderdeel.
Verticaal
1_ Dit is een boekwerk waarin gebeurtenissen worden bijgehouden. Oorspronkelijk het verslag aan boord van een vaartuig waarin de metingen
van de log werden bijgehouden, dus de snelheidsmetingen. Deze gegevens waren van groot belang voor de positiebepaling. Later werden in het
logboek alle gebeurtenissen vermeld die van enig belang waren, ook de gebeurtenissen die niet direct met de navigatie verband hielden.
2_ Is van de zon af gerekend de zesde planeet in ons zonnestelsel en op Jupiter na de grootste. Beide zijn gasreuzen en zogenaamde
‘buitenplaneten’.

‘De grote blauwe is terug!’ riep Marinus verrast uit.
‘Hm…’ zei Kabeljauw
In de hand van de zeeman lag plots een klein, licht buisje. Kabeljauw liet de vogel los, die onmiddellijk zijn weg naar buiten
vond en hij ging dichter bij het licht staan. Heel voorzichtig peuterde hij met een speld in het buisje tot er een dun rolletje
uit te voorschijn kwam. De reus opende het, streek het glad en legde het op de vensterbank. Het was een klein, vierkant
stukje perkament, waarover hij zich aandachtig boog.
‘Nonkel Kabeljauw,’ fluisterde Marinus ‘wat is dat blaadje?’
Nonkel Kabeljauw antwoordde niet. Met zijn voorhoofd tegen het venster gedrukt ontcijferde hij met prevelende lippen de
haast onzichtbare regels van het perkament.
Eindelijk keerde hij zich om en verhelderde een brede glimlach zijn baardig gezicht.
‘Marinus,’ zei hij lachend. We gaan vertrekken, bij hoog water, wanneer de wind keert en loop nu als de bliksem naar de
kapitein om te vertellen dat het nieuws binnen is.

3_ Een Europese benaming voor het gebied ten oosten van de Oeral en de Kaspische Zee tot aan de Grote Oceaan.
Dit gebied werd bewoond door Turkse en Mongoolse volkeren. Nu gekend als Siberië.
4_Tot aan de Tweede Wereldoorlog stond Ethiopië bekend onder deze naam
Horizontaal
5_ Was de naam die aan het noordelijke deel van Marokko werd gegeven, vanaf de oprichting van het land Idrisiden in de 8e eeuw.
6_ Een historische naam die vaak wordt gegeven aan het Rusland van vóór de hervormingen van Peter de Grote omstreeks 1700.
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11.2. ENKELE SUGGESTIES

Naam:
Klas:
Datum:

11.2.1. GEEF EEN GEHEIME BOODSCHAP DOOR
Kapers en kapersreders geven boodschappen aan elkaar via postduiven, een andere manier bestond toen nog niet. Ga nu
zelf aan de slag om ook een (geheime) boodschap door te geven. Dat kan via:
1) Papier (met een boodschap);
- met citroen schrijf je de tekst (bv met een wattenstaafje): als je dat laat drogen en voor een lamp houdt wordt de
tekst zichtbaar.
- met kaarsvet of wasco’s; om de boodschap zichtbaar te maken schilder je erover met aquarelverf.

Geheimschrift
Het alfabet: elke letter staat voor een symbool, kan jij het geheimschrift lezen?

2) Ontcijfer zelf een geheimschrift. De leerlingen krijgen een blad. Bovenaan staan de letters van het alfabet. Elke letter
heeft een ander symbool. Daaronder vinden ze een tekst in geheimschrift. Elk teken staat voor een letter. De leerlingen
proberen de tekst te ontcijferen.
(oplossing: Hallo, Ik ben een mysterieus persoon, jullie kennen mij niet. Ik vaar op veel zeeën. Als ik een boot in de verte zie, dan vaar ik
er heen. Ik zeg dan tegen mijn bemanning dat ze zoveel mogelijk muntstukken moeten nemen. Rara, wie ben ik?)

11.2.2. ZEESLAG

(want bedoeling is dat ze na het ontcijferen van het geheimschrift een schip zullen aanvallen)

De leerlingen spelen per 2. Ze hebben elk een blad voor zich. Daar staan boten op. Door bommen te gooien moeten ze
het schip va n de tegenspeler proberen te vinden. Je zegt een letter en een cijfer. Staat er een boot op de plaats, zet je een
kruis en mag je nog eens. Schiet je in het water is het aan de volgende. De eerste die alle boten gevonden heeft,
is gewonnen.
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12. SCRABBLE

Naam:
Klas:
Datum:

Afsluitende opdracht voor de leerlingen. Leg samen met de klas de woorden die je leerde tijdens dit project op het
scrabblebord. Kunnen ze alle termen verklaren? Zoniet, laat ze de uiteindelijke uitleg opzoeken.
(als voorbeeld – graag in het Nederlands)

ZEESLAG

Volgende termen kwamen aan bod:

Wie doet de boten zinken aan de overkant?
Neem een rode balpen en stip de schepen aan op het rooster (doe dit met een • ).
Je hebt elk 5 boten: een boot van 2 hokjes, van 3 hokjes, van 4 hokjes, nog één van 4 en van 5 hokjes. Je mag je boten
horizontaal, vertikaal en schuin plaatsen.
Als je een boot geraakt hebt van je tegenstander ben je nog eens aan de beurt, als je mist is het aan je tegenstander.
Veel succes!!
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
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13

14

Het scrabblebord en de woordkaarten zijn te downloaden op de website:
https://detijdreizigers.be/

• Abessinië
• achterbaks
• aftuigen
• averij
•bakboord
• bemanning
• bijgeloof
• boeg
• convoyeur
• diwalifeest
• duivel
• factorijen
• Hollanders
• Indië
• jaagpad
• kaapvaart

• Moskovië
• Oostendse Compagnie
• overstag
• piraat
• postduif
• postkoets
• roer
• ruimschoots
• Saturnus
• Spanjaarden
• spuigaten
• standbeeld
• Stille Oceaan
• stuurboord
• Tartarije
• thee

• kanaal
•kaper
• kapitein
• Koninkrijk van Fez
• logboek
• matroos

• tweebak
• valreep
• wildebras
• zeewijding
• zilvervloot

Mari
nus
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Oplossingen

Colofon

Pag.7

www.bitbook.be/products/marinus
www.kunst-en-cultuur.infonu.nl/taal/7138-zeilen-spreekwoorden.html
www.woordzoekermaken.nl/index.php
www.studioglobo.be/nl/article/schitterend-lichtfeest-je-klas
www.schoolplaten.com/
www.nl.rebus.club/
www.etymologiebank.nl/
Wikipedia
www.partitionsdechansons.com/pdf/9101/Traditionnel-Al-die-willen-tekap-ren-varen.html
www.klascement.net/downloadbaar-lesmateriaal/4628/varenhoekenwerk/?previous
www.klascement.net/downloadbaar-lesmateriaal/96526/teken-grappigepiraten-met-dit-sjabloon-en-een-dobbelsteen/?previous
Groote Oorlog door Kinderogen (www.WOIindeklas.be)
www.west-vlaanderen.be/erfgoed

• Marinus is een kaper!
•• Hij leeft in de zeventiende eeuw.
••• Marinus woont in Oostende.
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Naam

Land van herkomst

Geboortedatum

Naam van het schip

(sterfdatum)

Extra informatie
Woonplaats
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