
Dirk Demaeght - een Hulstenaar ter zee
 
 
Hulste is geen kustgemeente en heeft noch haven noch vissers. Maar reeds sedert 1992 is priester Dirk 
Demaeght, geboren en getogen Hulstenaar, nationaal aalmoezenier van de Belgische Zeevisserij en vormt 
de vissersgemeenschap van De Panne tot in Doel zijn parochie.  
Daarbij coördineert Dirk Demaeght sedert februari 2011 het visserijpastoraat van heel West-Europa en ver-
gadert daarvoor regelmatig op het Vaticaan. 
 
Priester gewijd in 1978 was Dirk eerst godsdienstleraar aan het Sint-Amandscollege te Kortrijk en later 
directeur van de visserijschool in Oostende, een school die gesticht is door de legendarische figuur Paster 
Pype.

 
 
“Toen de bisschop mij vroeg aalmoezenier van de vissers te worden viel ik uit de lucht” vertelde mij Dirk. 
“Door de vissers vreesde ik beschouwd te worden als een aangespoelde. Gelukkig wist ik wat af van elek-
tromechanica waardoor heel wat techniek aan boord van vissersschepen me niet vreemd was. En in de 
zeevaartschool in Antwerpen volgde ik nog navigatietechnologie. Het vertrouwen kon groeien als je oprecht 
belangstelling toont voor alle aspecten van het leven, niet enkel voor de navigatie en technologie, maar ook 
voor de vele zorgen van uw mensen zoals kostwinning en het gemis van de familie aan boord. Vandaag is er 
niet één visser die me niet kent. De meeste ken ik trouwens al van jongs af: ze waren leerling in Oostende 
en ik mocht velen van hen huwen en hun kindjes dopen”.  

Maar voor Dirk lag er een hemelsbreed verschil tussen de weverij van zijn vader en de zeevaart. Dirk, ge-
boren in 1949, was de jongste van de vijf kinderen van thuiswever Jerôme Demaeght († 1981) en Honorine 
Claerbout († 2009). Toen Dirk een of twee jaar oud was verhuisde het gezin van de Brugsestraat 13 (later 
beenhouwerij Vercruysse) naar het kloostergedeelte van het leegstaand rusthuis van de H. Familie, beter 
gekend als het ‘ Oud Manhuis’ in de Kasteelstraat. Daar had vader Jerôme overschot aan ruimte voor zijn 
getouwen. De eerste weefgetouwen stonden in de kapel, verlicht door de kleurige brandvensters. “Zo ben 
ik opgegroeid” zegt Dirk, “met veel kerkelijke termen: de bobijntjes lagen in de sacristie, de twijnmolentjes 
op het doksaal en de oliepint hing aan de Godslamp. En er zijn er niet veel die zoals ik kunnen zeggen dat ze 
groot geworden zijn in een ‘Oude Mannenhuis’”.



 
 

Steken we nu terug van wal. “Het leven aan boord is de laatste tijd ontzettend veranderd” zegt Dirk. “Lazen 
ze vroeger al eens aan boord een boek, vandaag is er TV. Konden ze vroeger via Oostende Radio een keer 
naar huis bellen, vandaag staan ze voortdurend in nauw contact. Op zich is dat goed maar het maakt dat ze 
ook eventuele zorgen van thuis mee aan boord verder meedragen. Hoe verwerk je op afstand het bericht 
dat jouw meisje de relatie verbreekt? Aan boord kunnen de stoppen al eens doorslaan”. 
 
Dirk, wat kan je pastoraal gezien voor de vissersgemeenschap betekenen? 
“Ik zie mezelf vooral als een belangenbehartiger. Vissers zijn weliswaar gelovig, soms bijgelovig, maar 
weinig kerkelijk. Allemaal zijn ze weleens een zeeduivel tegengekomen maar ze hebben geen behoefte aan 
iemand die met de Bijbel in de hand naar hen toekomt. Zeewijdingen en uitvaarten worden wel massaal 
bijgewoond en wat sacramenten betreft zijn ze zeer gesteld op traditie”. 
 
Dirk Demaeght, sedert 1992 nationaal aalmoezenier van de Belgische zeevisserij, kreeg zoals gezegd in 
februari 2011 een opdracht erbij: hij werd medewerker van de ‘Pauselijke Raad voor mensen onderweg’, af-
deling ‘apostolatus Maris’, het apostolaat ter zee. Daardoor is het zijn taak het visserijpastoraat voor West-
Europa te coördineren en daarvoor regelmatig te vergaderen op het Vaticaan. 
 
In februari 2011 werd Dirk Demaeght ook medewerker van ‘Apostolatus Maris’, het apostolaat van de zee, 
een onderdeel van de Pauselijke Raad voor ‘Mensen Onderweg’. 
Deze Pauselijke Raad verzorgt de pastorale zorg voor allen zonder vaste woonst: Roma’s en andere woon-
wagenbewoners, vluchtelingen, kermis- en circusmensen en dergelijke ... 
Een bijzondere afdeling daarin is ‘Apostolatus Maris’. Daartoe behoren alle zeelieden en varenden ter lange 
omvaart, in de binnenvaart, op de cruiseschepen en uiteraard ook de vissers. 
Dirk staat in voor de coördinatie van het visserijpastoraat van West-Europa.

Van 19 tot 23 november hield de pauselijke raad een congres in de Synod Hall in het Vaticaan. Heel wat 
brandend actuele problemen kwamen aan bod, zoals: de specifieke aanpak van de nieuwe evangelisatie in 
alle werelddelen, de opvang van Noord Afrikaanse vluchtelingen, de piraterij van schepen, de broodnodige 
wereldwijde ratificatie van de ‘Maritime Labour Convention 2006 voor zeelieden’, enz.

Het ‘oud manhuis’ in de Kasteelstraat



Op de ‘World Fisheries Day’ (Wereldvisserijdag - 21 november) hield Dirk een toespraak tot de 400 dele-
gaties uit 70 landen met als titel: ‘Gospel tradition and the reality of fishing’(De evangelische traditie en de 
realiteit van het vissen). 
 
- In het eerste deel behandelde hij de goddelijke missie die de aalmoezenier van Christus zelf krijgt:  ‘Go 
into the world and proclaim the good news’ (Mc 15,16) (Ga in de wereld en verkondig het goede nieuws). 
Een aalmoezenier is altijd onderweg en leert ‘aan de kaai’ zijn volk kennen. Wilt hij het evangelie verkondi-
gen dan moet hij hun stiel leren kennen, zich inleven in hun problemen en helpen zoeken naar oplossingen. 
Een aalmoezenier moet één van hen worden, de aard van hun problemen en uitdagingen instuderen om 
het juiste woord van aanmoediging te vinden. Daarnaast moet hij zichzelf laten kennen aan de vissers. Dit 
verwekt veel vertrouwen en opent deuren.

- In het tweede deel nam Demaeght Christus als voorbeeld die vissers koos om zijn Kerk op te bouwen. Pe-
trus de visser werd de eerste paus. Jezus hield mensen een spiegel voor: bevraagde hen, luisterde, beves-
tigde en vooral… bemoedigde hen.

- Het derde luik was een opfrissing van de ‘Social Law of the Church’ (de Sociale Leer van de Kerk). Daarin 
wordt opgeroepen om op vandaag niet alleen het Woord Gods te verkondigen (Bijbel) en het geloof te vie-
ren (liturgie), maar ook te getuigen door ‘daad’-werkelijke hulp van de naaste door het uitwerken en onder-
steunen van projecten die de vissers ten goede komen.

- In het vierde deel tenslotte kwamen dan de reeds in ons land gerealiseerde projecten die model kunnen 
staan voor alle landen.  
‘Weid mijn lammeren’ , zei Jezus tot Petrus. 
We mogen fier zijn over de kwaliteit van ons visserijonderwijs. Vissers met een slecht karakter kunnen en 
mogen niet bestaan. De geëiste discipline aan boord van het opleidingsvaartuig is van groot belang om 
jongeren, onze lammeren, te leren zorgen voor elkaar en in team te werken , de actie tegen drugs die we 
in handen lieten van de leerlingen, is zeer waardevol gebleken en maakt de drugsproblematiek in elk geval 
open en bespreekbaar.
‘Zorg voor mijn schapen’, zei Jezus tot Petrus.
Die zorg hebben we in ons land concreet gemaakt door de uitbouw van een nieuw sociaal statuut. Gecon-



fronteerd met rampen op zee hebben we een intense preventiedienst uitgebouwd die resulteerde in een 
lijvig boek ‘Vissers vissen veilig’. Vooral het draaiboek die aan de getroffen families bij sterfgevallen op zee 
hulp biedt vanaf het moment van de slechte nieuwsmelding tot aan de afhandeling bij de notaris, kreeg 
ongelooflijk veel aandacht. Ook voor het door Dirk zelf opgerichte  Nationaal Hulpfonds voor vissers en hun 
families

Daarnaast waren er de enigszins morele oproepen tot de toehoorders om in hun land werk te maken van 
een project ‘Man over Boord’ waarmee mensen die overboord vallen gemakkelijk kunnen opgespoord en 
gered worden. 
De aalmoezenier eindigde met woorden van bemoediging: ‘we kunnen niets doen aan de richting van de 
wind...maar we kunnen wél onze zeilen zetten.”
Het hoogtepunt van het congres was de persoonlijke audiëntie bij paus Benedictus de XVI die de aalmoe-
zenier en de ganse Belgische visserijsector veel kracht en sterkte toewenste in zijn pastoraal werk en de 
aanpak van de ecologische uitdagingen. 

Al is Dirk van Hulste weg, hij is er niet van vervreemd. We zien hem af en toe in vrienden- of familiekring ... 
en ook op televisie, aan ‘t werk bij zijn mensen in goede en in kwade dagen.

Lucien Decroix – november 2013


