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ZEE KOOL?

Dat le tte rlijk  alles in zee en op het strand 
belandt, hoeft niet te verbazen. Maar wat 
gedacht van steenkool? Op mijn favoriete 
strand, het strand van de Halve Maan ten 
oosten van de Oostendse haven, vind je ze 
a ltijd : grote zwarte brokken echte steenkool 
(zie foto rechtsboven). De steenkool is zelfs 
nog bruikbaar. Dat verzekerde me een oude 
strand ju tter die ze verzamelde “ vo o rin  mien 
stove menère” . Ook elders langs onze kust 
liggen regelmatig grote en kleine brokken 
steenkool in het aanspoelsel, ja zelfs in het 
aangevoerde zand van de Vlaamse Banken 
waarmee de stranden opgehoogd worden. 
De zeebodem moet er vol van liggen. Waar 
komt die steenkool vandaan?

I D e r a m p  m e t  d e  R ic h a r d  Da n t o n  
(1868)

Een begin van antwoord is snel gevonden: 
maritieme trafiek. Zowel ladingverlies ais de 
stoomvaart (met steenkool ais brandstof) 
bieden een verklaring. Van de stoomvaart 
zijn bovendien ook de uitgebrande resten - 
de sintels o f slakken - te vinden. En over die 
brokken steenkool op het strand en in zee 
valt nog wel wat te vertellen. Dat werd 
mij du ide lijk  toen ik grasduinend in oude 
kranten het relaas las van twee scheepsram
pen die plaats vonden vóór de haven van 
Oostende. Dat het er heftig moet aan toe zijn 
gegaan tijdens de noordwesterstorm van 
29 januari 1868, vond ik in twee kranten:
/ ’ Echo d ’ Ostende en / ’ Organe de Namur 
(die b lijkbaar een goeie correspondent had in 
Oostende).

Na een scheepsramp valt er a ltijd wel iets 
te ju tten. Dat was niet anders bij de scheeps
rampen van 29 januari 1868 met het kolen
schip de Richard Danton en de Engelse 
oesterkotter Frotice. Helaas vielen er aan 
boord van de kotter ook twee doden te 
betreuren. Deze Engelse oystermen kwamen 
hier in die tijd  onze oesters opvissen (... tot 
ze allemaal waren weggeroofd). Voor de 
bemanning van het kolenschip liep de schip
breuk beter af. Maar voor het meer dan 
honderd jaar oude, doorgemieterde schip 
zelf, was de stormwind noodlottig .
De bemanning was nog maar net van boord 
of het schip brak uiteen en verdween in de 
golven. Resultaat: een waar buitenkansje 
voor de arme plaatselijke bevolking, die al
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die kolen op het strand plots zomaar voor het 
oprapen had! Dit ju tten kon In elk geval op 
meer begrip rekenen dan de roof van de laar
zen van de onfortu in lijke Engelse vissers...

O o s t -E n g e l s  z w a r t  “ g o u d ”

Gezien de locatie, Is het verle idelijk  om 
de steenkool die je vandaag aantreft op het 
strand van de Halve Maan te linken aan de 
Richard Danton. De kolen hoeven dan 
misschien niet van dit schip afkom stig te zijn, 
waarschijn lijk hebben ze wel dezelfde oor
sprong: Oost-Engeland. Vandaag kennen we 
In de Noordzee w inning en transport van het 
“ zwarte goud” , aardolie. Vroeger was die 
reputatie weggelegd voor steenkool, met de 
havens langs de Engelse oostkust ais belang
rijke aanvoerroute. Al van In de m iddeleeu
wen bestond er een Intense trafiek tussen

■ In de plaatselijke krant l'Echo d'Ostende 
van 30  januari 1868 is te lezen hoe daags 
voordien b ij stormtij de Engelse oesterkotter 
Frolice en het kolenschip Richard Danton in de 
problemen zijn gekomen. De balans: twee 
verdronken "oystermen" en schipbreuk pius 
ladingverlies van het Britse kolenschip (FK)

de Oost-Engelse havens Newcastle en 
Sunderland (thuishaven van de Richard 
Danton) en Vlaanderen. Dat leerde Ik toen 
Ik afgelopen zomer In de ten toonste lling over 
de geschiedenis van de Oostendse haven, 
“ Vissers, kapers en kooplieden  ” , stukken 
steenkool opmerkte, afkom stig van de 
opgravingen In het middeleeuwse 
Walraversljde. Het zijn getuigen van de 
nauwe maritieme contacten die toen al 
bestonden met Oost-Engeland. De reis van 
de Richard Danton past daarmee ln een 
lange traditie  van maritieme steenkooltrans- 
porten.

I S te e n  k o o l  a a n  z e e ,  z e e k o o l
OP STEEN

Daar aan de Engelse oostkust was steen
kool gemakkelijk te winnen. De steenkool- 
aders lagen Immers dicht onder het opper
vlak. Sommige dagzoomden zelfs op het 
strand of op de zeebodem, zodat regelmatig 
brokken kool aanspoelden op het strand. 
Kennelijk kon het hierbij gaan om respecta
bele hoeveelheden “ sea-coal”  (zeekool), zo 
veel zelfs dat plaatselijke strandjutters ervan 
konden leven.

Zeekool heeft overigens ook een tweede 
betekenis, passend In het rijtje  van andere 
zeedieren en-plantennam en (bv. zeeden, 
zeepaardje, zeekat, zeecypres, zeeanemoon, 
etc.). In die tweede betekenis Is zeekool een 
strandplant. Bij ons Is ze zeldzaam, maar 
even over de grens op de Noord-Franse 
kelenstranden maak je een goede kans deze 
stamvader van al onze gekweekte koolsoor
ten te ontmoeten.

(FK)


