
                 Wie bouwde zeiljacht ‘Anemone’?    De geschiedenis van de verdwenen scheepswerf. 
 

 
 

Het project: 
Dankzij een fotoalbum hebben André Goeminne, Luc Levrau en Frits De Waele de geschiedenis van de scheepswerf en het veerpont tussen Machelen en Gottem kunnen 
achterhalen en uitgeschreven. 
Doordat er zoveel, uniek en onuitgegeven materiaal naar boven kwam, werd in samenspraak met de dienst Erfgoed van de Provincie Oost-Vlaanderen en met steun van de 
gemeente Zulte, beslist om dit bovenlokaal te brengen. Het boek wordt ondersteund worden door een vijftal tentoonstellingen, lopend van 19 sept. 2020 tot 23 mei 2021, 
en zal in Baasrode, Deinze, Gent, Antwerpen en Blankenberge opgesteld worden. Tijdens de laatste tentoonstelling die uitvergroot beeldmateriaal en maritieme objecten 
van die periode zal brengen, zal de ‘Anemone’ (Vlaamse Erfgoed Inventaris ID: 99157) aan de kade liggen. De auteurs hopen bij te dragen aan de ontsluiting van varend 
erfgoed naar een groot publiek en de bijna teloor gegane informatie over het traditionele maritieme vakmanschap van deze werf te bundelen voor de toekomst. 

https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/99157


 
 

In het boek: 
De historiek van de locatie van het veer ‘Verdeghem’ wordt voor het eerst vermeld in de annalen van de Gentse Sint-Pietersabdij in het jaar 941. 

Hoe en wie leefde er, tot de demping van de Leie in 1960? 
De werf had connecties met de zeilerswereld via de ‘Royal Sailing Club de Gand’, de Antwerpse jachtontwerpers Léopold Standaert en Frits Mulder en de Engelse ontwerpers 
Morgan Giles en Harrison Butler. De Kortrijkse industrieel Jozef De Coene liet er zijn ‘Waterhoen’ herinrichten en heeft de interesse gewekt van Koningin Elisabeth en Prinses 
Astrid voor de werf. 
Dankzij het gedetailleerde beeldmateriaal kunnen we de bouw van het zeiljacht ‘Anemone’ volgen en laat dit het traditionele maritieme vakmanschap van de jachtenbouw 
in het interbellum zien. 

Lees meer op    en het boek kan besteld worden via  
Frits De Waele,   frits.dewaele@scarlet.be (35€, zonder verzendingskosten) 

Dit Oost-Vlaamse project zal in vijf steden te zien zijn op volgende datums: 
 
Baasrode, Provinciale Erfgoedsite Scheepswerven Baasrode, in de houten loods  
                  van 20/9 tem 08/11/2020, 
Deinze, MUDEL, van 14/11 tem 31/01/2021, 
Gent, Liberas, van 15/02/2021 tem 12/03/2021, 
Antwerpen, nog geen locatie, onder voorbehoud van 22/03/2021 tem 25/04/2021, 
Blankenberge, Loods de Scute, van 07/05/2021 tem 23/05/2021. 
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https://www.herita.be/scheepswerf-van-cyriel-de-smet-komt-tot-leven-boek-en-tentoonstelling


 


