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Betreft: Adviesvraag bescherming zeiljacht Askoy II
Geachte,
De Vlaamse Commissie Varend Erfgoed ontving op 24 november 2021 een adviesvraag van het
agentschap Onroerend Erfgoed over de bescherming als varend erfgoed van het zeiljacht Askoy II.
Op 17 november 2021 ondertekende de Vlaamse minister van Onroerend Erfgoed, Matthias
Diependaele, reeds de voorlopige bescherming van de Askoy II. Daarbij werd om reden van
hoogdringendheid voorbij gegaan aan de voorafgaande adviesvereiste. Conform artikel 5,§1, tweede
lid van het Varenderfgoeddecreet, wordt over de definitieve bescherming alsnog het advies van de
VCVE ingewonnen. De commissie behandelde deze adviesvraag op haar vergadering van 10 december
2021 na een mondelinge toelichting door het agentschap.
Allereerst drukt de VCVE haar appreciatie uit voor het goed onderbouwde beschermingsdossier. Het
belang van de Askoy II wordt breed gekaderd in de historiek van de pleziervaart en de Belgische
jachtscheepsbouw. Ook zijn de erfgoedwaarden duidelijk gemotiveerd en wordt het zeiljacht in detail
beschreven, met inbegrip van gereconstrueerde elementen.
De Askoy II onderging na zijn berging in 2007 en de terugkeer in België een zorgvuldige restauratie. Al
bij aanvang van de werken werd de mogelijkheid van een bescherming overwogen. Vandaag verkeert
het zeiljacht in de afwerkingsfase en is het opnieuw klaar voor de vaart, waardoor het ook effectief
beschermd kan worden als varend erfgoed. Ondanks de noodzakelijke reconstructiewerken volgens
origineel plan, gaat het casco van de Askoy II volledig terug tot het oorspronkelijke jacht. De
scheepsarchitectuur en vaareigenschappen bleven aldus bewaard. Daarnaast benadrukt de commissie
dat de bescherming een erkenning vormt voor de voorbeeldige manier waarop dit unieke vaartuig op
basis van vrijwilligerswerk werd gered en in ere hersteld.
De toegekende historische, industrieel-archeologische en sociaal-culture waarde kan de VCVE ten volle
onderschrijven. Als groot kielzeiljacht met een opmerkelijke levensloop neemt de Askoy II een
belangrijke plaats in binnen de geschiedenis van de 20ste-eeuwse pleziervaart. Het schip herinnert
tegelijk aan de bloeiperiode van de Belgische jachtenbouw en de technische ontwikkelingen die de
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scheepsbouw toen doormaakte. Bovendien geniet dit jacht wereldwijde bekendheid omwille van zijn
verre zeereizen. In dat verband vindt de commissie het zeer positief dat de waardebepaling niet alleen
focust op de bekende connectie met zanger Jacques Brel, maar vooral de nadruk legt op de betekenis
van meester-ontwerper Hugo Van Kuyck. Het beschermingsbesluit wijst terecht op de rol die de Askoy
II hierdoor vervult als cultureel ambassadeur voor Vlaanderen en België.
Wat betreft het toekomstige beheer ondersteunt de commissie het voornemen om het afgewerkte
schip te laten varen langs Belgische en buitenlandse havens met als doel de herinnering aan Van Kuyck
en Brel levendig te houden. Op die manier krijgt de zorg voor varend erfgoed een brede
maatschappelijke dimensie. Verder bieden de algemene beheersdoelstellingen in artikel 3 van het
beschermingsbesluit voldoende garantie voor het behoud van de erfgoedwaarden en vaarbaarheid
van het schip.
De VCVE geeft aldus een gunstig advies voor de definitieve bescherming als varend erfgoed van het
zeiljacht Askoy II.

Namens de Vlaamse Commissie Varend Erfgoed,

Rudy Van der Ween
Voorzitter VCVE
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