
ZEELUI VAN BIJ ONS - JAN ODO VAN HOUCKE

door Rudolf WElSE

IPERSONALIA:I

Jan Odo Van Houcke werd geboren te Oostende op 02 juni 1878. Hij was de zoon van Leopold en
Sophia Lab eeuw. Zijn vader was visser, zijn moeder huisvrouw. Hij was de liefdevolle echtgenoot
van Charlotte Brakel en eveneens zeeman-visser van beroep. Het echtpaar had acht kinderen: vier
zoons: Eduard, Frans, Gustaaf en Leopold en vier dochters: Albertina, Georgette, Julia en Maria.

Op 22 augustus 1908 verleende hij moedig hulp aan een Franse bark in nood. Tijdens de Eerste
Wereldoorlog verbleven ze in Fleetwood (Engeland). Vandaar bedreef hij de visvangst met
Oostendse vissersboten.

Op 06 oktober 1917, op 10 mijl zuidoost van Hook Point, de vuurtoren van Waterford, redt schipper
Goderis en de bemanning van de 0.170 'DELTA A' 25 zeelieden van de Engelse 'SS. BEDALE'
gekelderd door een Duitse onderzeeër. Hij ontvangt van de Britse admiraliteit een brief waarin ze
hun waardering uitspreken voor 'het schoon gedrag' van onze vissers. Jan Van Houcke was toen
stuurman aan boord. De 0.170 zal op 20 april 1918 zelf door een vijandelijk oorlogsschip in de
grond geboord worden. De bemanning kon zich redden. Buiten deze maakte Jan nog twee
schipbreuken mee: enerzijds met de 0.60 'Princesse Marie-José' op 21 maart 1912 en anderzijds
met de 0.85 'Gabriël'. Tijdens zijn lange loopbaan vormde hij een vijf tiental matrozen.

Jan was 'Deken der Ambachten' waarvoor hij in 1935 van de 1e Minister en de Nationale
Commissie voor het aanduiden van de Dekens der Ambachten toelating kreeg tot het dragen van het
'Halssnoer van de Deken der Ambachten' (zie diploma).

Hij was drager van volgende eervolle onderscheidingen:
- 'Médaille d' Argent de Sauveteur de 1ère Classe. (Frans ereteken-zie redding 1908).
-'Het Maritiem Oorlogsereteken 2e klasse'.
-'Kruis van Ridder in de Orde van Leopold II'.
-'Herinneringsmedaille 1914-18'. (zie 5 hierna).
-'De zegemedaille 1914-18'. (zie 6 hierna).
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Hij werd aan de liefde van de zijnen ontrukt op 18 juni 1962. Hij werd 84 jaar oud.

Bronnen:

l.Familiearchiefmevrouw Chr.Van Houcke.
2.Doodsprent je J. Van Houcke.
3.Dip1oma van Deken der Ambachten.
4.Registers Burgerlijke Stand van Oostende.
5.K.B. van 11-05-1936.
6.Staatsb1ad van 10-06-1936.

Met dank aan:

Mevrouw Christiana Van Houcke.

Op de kaft een foto van de Cinema Orly in de Stuiverstraat 176

De bioscoop opende zijn deuren op 30 mei 1958

Op 25 mei 1978 werden ze definitief gesloten
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