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Moreel consulent voor de zeevisserij

What is a fisherman?

A fisherman is a man with the sky in his eyes
and saltwater in his veins.
A man burned by sun and wind,
with muscles like knotted rope.
A man who knows that every time he leaves
his home harbour, he might seen it never again.
A man who knows the wind and the waters,
and the way of the fish.
Understands them, and even loves them.
Half sailor, half hunter.
A man who works and sweats and freezes
and curses… and laughs aloud at the quick leaping, 
live silver harvest in his net.

Bovenstaande tekst vond ik enkele jaren geleden in een pub 
aan de oever van een rivier aan de oostkust van Engeland. 
Dorine en ik deden een rondvaart met mijn zeilboot, de 
‘Lady Ann’.
De tekst geeft op een eerlijke manier de ware aard van een 
visser weer. Deze aard is een leidraad in de onderstaande 
tekst, waar ik een tipje oplicht van de sluier rond het leven 
van de zeeman en een klein beetje vrijzinnigheid…

Wie ben ik? M’n naam is Patrick Van Craeynest. Ik kom 
uit een echt vissersnest. Mijn vader en twee broers en ik 
hebben vele jaren op zee de kost verdiend als zeevisser.

Een getuigenis:
Ik ben sinds 2003 deeltijds werkzaam als moreel consu-
lent voor de zeevisserij. Ik ben aangesloten bij de dienst 
zeevisserij van het ministerie van Landbouw en Visserij van 
de Vlaamse Gemeenschap. Ik ben geboren in 1956 in een 
vissersfamilie. We waren met zes kinderen thuis waaronder 
vier zonen. Pa was zeevisser, dus het lag in die tijd voor de 
hand dat je deze stiel zou kiezen. De zeevisserij was, en is 
trouwens nu ook nog een financieel lucratieve sector. Het 
‘voordeel’ was dat je als 15 jarige al aan ’t werk kon en in 
een paar jaar de wedde kreeg van een volwassen matroos. 
Als je jong bent trekt het avontuurlijke leven je aan, maar als 
je een relatie begint is de keerzijde van de medaille duidelijk 
voelbaar. Een visser is immers gemiddeld 250 dagen per 
jaar, 24 op 24u op zee. Dit in perioden van 10 tot 12 dagen. 
Als je gehuwd bent en een gezinnetje opbouwt, en je hebt 
als kind je eigen vader amper gezien, dan voel je wel dat 
deze levenswijze een zeer uitgesproken stempel drukt op 
het familiale leven. Het was dus duidelijk dat ik deze stiel, 
hoeveel positieve kanten die ook had, niet zou blijven doen. 
In 1983 kreeg ik de kans om praktijkonderricht te geven 
op een opleidingschip voor de zeevisserijscholen in die tijd. 
Later, in 2000, nam ik de kans te baat om technisch leraar 
te worden in een nautische school. In 2002 solliciteerde ik 
bij UVV voor de bijkomende job als moreel consulent. 

Afhankelijk van mijn andere job als lesgever, ga ik ’s mor-
gens naar mijn bureau op de dienst zeevisserij, gevestigd 
in Oostende. Na het doornemen van mails, eventuele post, 
ga ik naar de kaai waar altijd wel een vissersvaartuig ligt. 
Een korte babbel met de aanwezige vissers (het is een 
kleine gemeenschap, in België zijn nog een 500-tal actieve 
vissers) brengt me algauw terug in de werksfeer van vroe-
ger. Eventuele problemen bespreken, nieuwe afspraken 
maken, kortom een klein signaal geven dat je er bent voor 
hun problemen. 

Mijn andere job als lesgever brengt me ook dagelijks in 
contact met de toekomstige zeevissers, wat natuurlijk al 
een vertrouwensband schept. Hen wegwijs maken in de 
toekomstige werkkeuze, de sociale dienst van de school 
inlichten over de sectorkenmerken, de levenswijze van de 
zeevisser en de problematiek in de sector, behoort tot en-
kele van mijn taken.

Mijn aanwezigheid in tal van commissies, vergaderingen, 
workshops en meetings waarbij de belangen van de visse-
rijsector behartigd worden is een bijkomende en niet onbe-
langrijke taak. Ook de media inlichten over de levenswijze 
en de problematiek van de visserijsector is een blijvende 
opdracht.
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Als gewezen zeevisser blijft de zee boeien en is de harde 
leefwereld van de zeeman iets dat mij blijft intrigeren. Als 
ik trouwens de kans krijg vaar ik uit met een schip om de 
confrontatie aan te gaan met de natuur. Want als mens ben 
je in het natuurgeweld van de zee maar en héél klein scha-
keltje. De doelstelling om vissers veiliger te laten werken 
blijft een belangrijk aspect van mijn opdracht; teveel zee-
vissers krijgen ernstige ongevallen op zee met al dan niet 
dodelijke afloop; weten dat je raadgevingen een steentje 
bijdragen tot minder ongevallen geeft heel wat voldoening. 

Een moeilijke werkervaring? Enkele jaren geleden, op de 
voorlaatste dag van ’t jaar, er waaide op dit ogenblik een 
zware westerstorm, werd ik om half één ’s morgens uit 
mijn bed gebeld. De scheepvaartpolitie meldde me dat een 
bemanningslid van een vissersvaartuig dat de haven van 
Oostende binnengevaren was, vermist werd. Onmiddellijk 
begaf ik me in het holst van de nacht naar de haven. In een 
schuilhokje bij de havensluis waren enkele bemanningsle-
den en iemand van de scheepvaartpolitie in gesprek. De 
blikken van de aanwezigen spraken voor zich, de visser 
was nog niet teruggevonden. Na een kort gesprek werd 
duidelijk dat niemand wist waar de vermiste visser verdwe-
nen was. Hij was het laatst gezien een 20 minuten voor het 
schip de haven bereikt had. Hij kon dus ook nog ergens 
aan boord van het schip zijn, of al vertrokken van het schip 
toen men afmeerde! Een extra zoekactie op het schip en 

de aanwezigheid van GSM en portefeuille liet al gauw wei-
nig twijfel over. Glenn was in de korte periode tussen het 
laatste contact met de andere bemanningsleden en de 
aankomst in de haven over boord gegaan…

Ondertussen was een grote zoekactie opgestart en die 
grauwe decembernacht, tussen 01u en 05u blijft me nog 
altijd helder voor de geest: het wachten op resultaat van 
het zoeken, de vragen - hoe kan dit gebeuren - de mach-
teloosheid en verslagenheid en later de triestige melding 
aan de ouders… het zijn ervaringen die in je geest gedrukt 
staan, je voelt je zo onbeholpen, zo terneergeslagen, we-
tende dat men rekent op je steun, blijven woorden zo nut-
teloos…

Later, veel later, 60 dagen na het gebeuren spoelt het stof-
felijk overschot van Glenn aan op het strand van Wendui-
ne…

Deze ervaring blijft de machteloosheid van de mens tegen 
de natuur bevestigen, het blijft gegrift in je geest, het toont 
de hardheid aan van het leven en het bevestigt onze zwak-
te bij erge emotionele gebeurtenissen. Door in die omstan-
digheden leed te kunnen delen, wordt het verzacht, maar 
toch blijft het een moeilijke werkervaring….

Wordt vervolgd in de volgende editie

dat je als visser een beroep kan doen op een moreel 
consulent? 
Heb je behoefte aan een vertrouwelijk gesprek?

Zou je graag bezoek ontvangen van iemand die gedul-
dig naar je noden, vragen en problemen luistert?

Zou je het op prijs stellen dat iemand je bijstaat in moei-
lijke momenten, bij pijn, verdriet, angst, onzekerheid?

Zou je graag beroep doen op iemand waarop je kan 
steunen als je problemen hebt en die je eigen levens-
houding, je eigen keuze en levensvisie ten volle res-
pecteert?

Vanuit mijn vrijzinnig-humanistische levenshouding sta 
ik als moreel consulent voor de zeevisserij tot je dienst.

Je kan mij uitnodigen voor een gesprek :

Patrick Van Craeynest
tel. 058 23 74 47 of gsm 0485 11 90 94
e-mail: patvacra@hotmail.com 

wist je?

Foto’s: Jason Savels & Sarah Bloeiaert
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