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rechtsonder: :
Kunst aan het
strand van
Nieuwpoort-Bad

volgen waarschuwende woorden over de naderende

Derde \Tereldoorlog. Die lijkt echter wel een Belgisch
probleem op te lossen: Als het knokken wordt, schiet ik
eerst de \7alen van boord,' lucht hii ziin Vlaamse hart.
Wij duiken dieper in onze menukaarten. 'Mosselen!'luidt

het advies van de uitbater. De tafel sputtert nog over het

ontbreken van de R in de maand. 'Ze komen niet van bij
jullie vandaan,' klinkt het smalend, terwijl de bestelling
richting keuken gaat. De keuze is voor ons gemaakr.
De mosselen blijken Deens, en smaken zoals beloofd.

De volgende ochtend bedekt een dikke laag ochtenddauw

onze luiken. De vlaggen hangen slap naar beneden. De
4Waues is meters meegezakt met het tij, en wordt geflan-
keerd door rijk begroeide kademuren vol oesters en mos-

selen. Nu het water Iangzaam opkomt, stroomt - naast

zeewier - veel plastic de haven binnen. Met netten
wordt het op de kade geschept, om vervolgens in
kruiwagens afgevoerd te worden.
\We wrijven de slaap nog eens goed uit de ogen, en
werpen in het ochtendgloren een eerste blik op de stad
die de plaatselijke VW als "een parel" en "wonderschood'

omschrijft. Die rypering staar in schril contrast mer onze
eigen eerste indruk. Blankenberge wordt van het strand
gescheiden door een oneindige rij aaneengeschakelde llats
die in de oude Sovjet-Unie niet zouden misstaan. Alles
oogt grijs en lijkt opgetrokken uit beton waarop de zoute
zeelucht haar destructieve sporen heeft achtergelaten.
De typisch Belgische rolluiken verhogen de sfeer niet.
"Te Koop"-bordjes sieren een veronrrustend aantal
balkons. Maar snel versgebakken brood halen op de kade,
bii bakkerii St-Aubertus, om van deze schrik te bekomen. )
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onder: vissen
in de haven van
Nieuwpoort

ter wereld. Verzonken in onze boeken op het voordek
worden we opgeschrikt door een luid "Pas opl" van
een drukgebarende Belg, die op grote afstand voorlangs
kruist. \Vat ons betreft, kon hij maar beter z'n woede
koelen op zijn opticien.
Voor de lunch gaat, niet ver van het strand, het anker
uit. Een wel zeer frisse duik eindigt weer snel bovenaan
de zwemtrap. Even dreigen we achteruiwarend de haven
van Oostende op te moeten zoeken, wanneer de keer-
koppeling na het lichten van het anker opnieuw even
tegenstribbelt. Maar ook nu doen een schouderklopje
en een vriendelijke aanmoediging hun werk.
Uit de nevel doemt de stad op die er djdens geschiede-
nislessen ingestampt werd: " 1600, slag bij Nieuwpoort".
Dat deze veldslag uit de Thchtigjarige Oorlog is blijven
hangen, is ons inziens vooral te danken aan het wel
heel gemakkelijk te onthouden jaartal.

De havenmonding van Nieuwpoort wordt beschermd

door lange, houten pieren, waarlangs grote, vierkante

visnetten ritmisch op en neer bewegen. Kinderen

draaien verwachtingsvol aan lieren, hopend op een

grote vangst. Vanaf het strand van Nieuwpoort-Bad,

even verderop, klinkt zomers gejoel. De oude stadskern
ligr een mijl landinwaarts. De havengeul loopt langs een

natuurgebied, waar talrijke meeuwen de drooggevallen

plaat delen met enkele scheepskarkassen. Het lage water

bruist en bubbelt van het leven.

\fie aan het eind rechtdoor vaart, komt in de oude
jachthaven aan de stadskant. Linksafligt een woud
van duizend-en-ddn masten in Novus Portus, de

grootste jachthaven van Noord-Europa. Onder streng

toezicht van de op dukdalven rustende aalscholvers

zoeken wij de ons toegewezen plek. \Vat opvalt, is

dat onze 45 voet lange Etap nauwelijks opvalt. 'De

Belgische belastingdienst maakt dit formaat jachten

betaalbaar,' grijnst de schipper.

De immense jachthaven ligt op cwintig minuten lopen

van de stad. Fietsen zljnbij het havenkantoor te huur,
maar met wat overredingskracht valt voor een kort

bezoek aan de bakker of de supermarkt een gratis fiets

te ritselen. \Vij besluiten de magen te vullen aan de
haven op het terras van De Vierboete. Bij de eerste hap
van de verse vis is duidelijk dat we ook hier het eerste
lokale culinair pareltje gevonden hebben.

De zon verwelkomt ons de volgende ochtend terug in

de kuip, terwijl de pier al bevolkt wordt door vroege
vissers, strekkende joggers en bejaarden die op bankjes
een praatje maken. Aalscholvers scharrelen over het

drooggevallen strand, op zoektocht naar ontbijt. Ook
wij besluiten maar eens de jacht in te zetten op ontbijt.

Succes, verval en nieuwe kansen

Wij voeren langs de Belgische kust met een Etap 46DS. Het Belgische bedrijf

ETAP Yachting - dat nog niet zo lang geleden werd overgenomen door het

Duitse Dehler - werd na succesvolle 38 jaren begin dit jaar officieel failliet

verklaard, Volgens het ETAP-personeel en de vakbonden ligt de schuld voor

een groot deel bij Dehler, Ruim tien jaar geleden probeerde de Nederlander

Wilan van den Berg het toen noodlijdende Dehler weer op koers te krijgen.

Ondanks de lancering van de populaire Dehler 44,34 en 36 kwam de Duitse

botenbouwer vorig jaar wederom in de problemen, De schepen die Dehler

bij Etap liet bouwen, werden niet meer betaald, met een schuld van ruim

1 miljoen euro als gevolg- Direct na het faillissement waren er verschillende

bedrijven geihteresseerd in de jachtbouwer. Het Belgische bedriif MIC zorgt

er nu voor dat ETAP een doorstart kan maken, zo weet Jochem Zegers van

de Nederlandse importeur Polyarc Yachting ons te vertellen, MIG is gespecia-

liseerd in de productie en assemblage van industridle machines, compresso-

ren en generatoren. Volgens Zegers neemt MIC alleen ETAP over. Of de werf

doorstart in het vertrouwde Malle of op een andere locatie is nog niet bekend,

Over het lot van het failliete Dehler wordt momenteel nog druk vergaderd.
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