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De Belgische vissers tijdens de tweede 
wereldoorlog (XII) 

Door J. Verleyen 

DE H.77 « GILDA », HET VAARTUIG VAN DE 
LEGENDE... 

Van de talrijke Belgische vissersvaartuigen die aan 
de ontruiming van de Frans havens hebben deelge
nomen, zijn enkele goed gekend gebleven. Som
mige verdienen een titel van rekordhouder zoals de 
0.86 «Georges-Edouard », rekordhouder van het 
aantal vervoerde soldaten. Wij hebben erover ge
sproken in NEPTUNUS 79/80 nr. 5. Binnenkort zul
len wij de verhalen publiceren over de H.73 « André-
Robert-Denise», rekordhouder van het aantal ont
ruimde havens en over de Z.50 « Lydie-Suzanne », 
en H.40 « Bertha-Leon », rekordhouders van het 
aantal reizen tussen Duinkerke en Engeland. De 
lezer heeft reeds vastgesteld dat zekere vaartuigen 
in het «Gulden Boek van het Zeewezen» inge
schreven zijn terwijl andere vaartuigen die niet min
der hebben gepresteerd in dit ereboek niet ver
meld zijn. Recente opzoekingen bij de Historische 
Dienst van de Franse Marine hebben zelfs namen 
of nummers van tot nu toe onbekende vaartuigen 
aan het licht gebracht. Over de H.77 «Giida», 
De Z.510 CvAór de oorlog H.49) « De Blauwvoet » 
.. betzelfde uitzicht dan de H 77 « Gilda » 

vaartuig waarvan de schipper alhoewel gekwetst 
zijn schip toch in Engeland heeft teruggebracht, 
heeft men veel gesproken terwijl nochtans vaartuig 
en bemanning totaal verdwenen zijn. Daarom ver
dient de H.77 «Gilda» de titel van «vaartuig van 
de legende». 

Verdwijning zonder spoor of zo goed als... 

De H.77 «Gilda» was een houten vaartuig van 
24,86 N.T. en 69,64 B.T. gebouwd in 1936 te Zee-
brugge, op de scheepswerven DE BACKER en uit
gerust met een motor van 150 P.K. en met radio. 
Dit was dus een groter schip dan vele andere en 
het was ook veel sneller dan schepen uitgerust met 
een motor van 100 P.K. of minder. Dit is een zeer 
belangrijk punt om de rol van dit vaartuig te be
grijpen. Het schip was eigendom van reder Petrus 
LATRUWE uit Helst. Tijdens de oorlog was het vaar
tuig vanuit Bnxham bedrijvig en verdween met man 
en muis in december 1942 zoals wij zuilen zien 
Twee volle jaren lang hebben Theophiel DE GROO-
TE en andere vrienden gezocht om een foto van het 
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vaartuig te vinden en dit zonder resultaat noch bij 
de familieleden van de bemanning en van de re
der, noch bij de scheepswerven d'ie door de over
stromingen van 1 februari 1953 erg geteisterd wer
den. In december 1979, ter gelegenheid van de 
Algemene Vergadering van de Federatie er Belgi
sche Zeeliedien van de oorlogen 14/18 en 40/45, 
heeft Voorzitter R. RYGX nog een oproep gedaan 
aan de talrijke aanwezige leden. Drie leden hebben 
onmiddellijk geantwoord dat zij dachten dit kost
baar document in hun bezit te hebben. Jammer 
genoeg, werden wij opnieuw teleurgesteld. De ene 
na de andere liet weten dat hij niets gevonden had. 
Er werd toch een « zantje » teruggevonden doch.. 
zonder afbeelding van het vaartuig. Al wat ontdekt 
werd is een foto van het schip bij het begin van 
de aanbouw. Deze afbeelding bevindt zich in een 
visserscafé te Zeebrugge. In deze omstandigheden, 
hebben wij besloten een foto van een dergelijk 
vaartuig te zoeken. Theophiel DE GROOTE heeft 
ons een foto van de Z.510 (vóór de oorlog H.49) 
« De Blauwvoet» overhandigd. Dit houten vaartuig 
van 22,19 N.T. en 59,57 BjT. werd in 1937 op de
zelfde scheepswerven DE BACKER te Zeebrugge 
gebouwd. Dit is een punt van groot belang want 
deze ambachtelijke scheepswerven van houten vaar
tuigen hadden ieder hun eigen stijl. Het vaartuig 
was ook uitgerust met een motor van 150 P.K. en 
met radio en was eigendom van reder Petrus UT-
TERWULGHE uit Helst. Onze vriend Theophiel heeft 
ons bevestigd dat beide vaartuigen, ondanks een 
licht verschil van tonnemaat, hetzelfde uitzicht 
hadden. 

Wat de bemanningsleden betreft, hebben wij reeds 
laten weten dat de twee mannen die in 1940 aan 
boord waren sedert lang overleden zijn. Dank zij 
het Gemeentebestuur van Knokke-Heist en in het 
bijzonder Diensthoofd A. DESMIDT, hebben wij de 
volledige identiteiten bekomen : 
— GHESELLE Andries, Pieter, geboren te Heist-
aan-zee, op 7 maart 1884, gehuwd met DEPAEPE 
Natalie, Rosalie, overleden te Heist-aan-zee, op 21 
juni 1945 ; 

Dries GHESELLE 
Antwerpen 

1945 

— VERBEKE Charles, geboren te Heist-aan-zee, op 
4 maart 1915, gehuwd met GHESELLE Madeleine, 
overleden in zee, op 17 oktober 1967. 

Dries GHESELLE die de bommen te Duinkerke, de 
vliegende bommen te Antwerpen en al de oorlogs
gevaren getrotseerd had, verloor het leven ten ge
volge van een dom ongeval. Hij had pas zijn werk 

Karel VERBEKE 
te Newlyn-Penzance 

1940 

van visser hernomen. Hij was thuis gekomen en hij 
was moe. Hij had zijn gasvuur aangestoken om iets 
te koken en viel slapend in zijn zetel. Destijds wa
ren nog onderbrekingen in de levering van gas, 
zogezegde « coupures », Degene die de oorlogsja
ren hebben gekend zullen zich dit herinneren. 
Het gas werd « afgesneden » en de vlam verdween. 
Later kwam het gas terug. Dries is aan het slapen 
gebleven en dit... voor eeuwig I 

Karel VERBEKE, bijgenaamd « Karel Prume», zou 
integendeel een meer glorieuze dood vinden bij het 
vergaan van de Z.443 «Mercator», op 17 oktober 
1967. Zijn naam prijkt op één van de veertien me
morieplaten van het ereplein aangelegd in het do
mein van het Nationaal Visserijmuseum te Oost-
dulnkerke ter nagedachtenis van de honderden op 
zee omgekomen Vlaamse vissers. 

Wij mogen dus oprecht spreken van ©en verdwijning 
zonder spoor of bijna. 

En toch werd erover officieel gesprolcen tijdens de 
oorlog... 

De naam van de H.77 « Gilda » komt op al de lijsten 
van schepen die aan de ontruiming van Duinkerke 
hebben deelgenomen. Bij ministerieel besluit van 
de Minister van Verkeerswezen te Londen van 21 
juli 1941, werden de namen van Andries GHESEL
LE, schipper, en Charles VERBEKE, matroos, resp. 
onder nr. 302 en 303 in het «Gulden Boek van 
het Zeewezen» ingeschreven en dit wegens hun 
deelneming aan de ontruiming van Duinkerke met 
de H.77 «Gilda». 

In nummer 1 van het tijdschrift « MARINE » van de
zelfde 21 juli 1941, het eerste Nationale Feest wer
kelijk in het buitenland gevierd, verschijnt een arti
kel van de Heer Georges DEPOORTER, gewezen 
Watersohout te Nieuwpoort en thans Ere-Kapitein-
ter-Zee bij onze Zeemacht, alias « Kapitein Viool
tje ». In dit artikel : « De Belgische Vissersvloot In 
Frankrijk, Mei-Juni 1940», wordt de H.77 «Gilda» 
vermeld. Wij zullen later op dit artikel terugkomen 
want de melding heeft betrekking op de laatste 
overtocht vanuit Saint-Vaast^la-Hougue tot Falmouth. 

Een jaar later, opnieuw in « MARINE » van juni 1942, 
vinden wij een artikel waarvan afschrift hieronder : 

« EENVOUDIGE HISTORIE 
«door P.V. 

« 'Meneere, 'k zoen willen weerkeren aan boord 
« van mijn schip'. 
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« Met deze woorden werd ik In de eerste dagen 
«van juli 1940 begroet door een visser die mij op 
« mijn nederig bureeltje was komen bezoeken. 
« Natuurlijk is dit geen zeer belangrijk voorval op 
«zich zelf: en toch heeft dit op mij een diepere 
« indruk gemaakt dan vele vragen, soms zeer aan-
« doenliijke, die, in de eerste maanden na de over-
« rompeling van ons land en de daardoor veroor-
« zaakte uitwijking onzer vissersbevolking naar En-
« geland, tot mij zijn gericht geworden. 

«De man die mij deze woorden toestuurde had 
« niets weg van de kloeke, stevig gebouwde visser 
«die men zich gewoonlijk voorstelt. Integendeel 
« leek hij eerder zeer tenger en alleen zijn door 
«zeewater en zon getaand gelaat liet vermoeden 
« dat hij werkelijk tot de gelederen onzer taaie vis-
« sers behoorde. 

« Wat mij het meest verwonderde in het verlangen 
« van die brave mens was zijn gevorderde leeftijd. 
«Wanneer veel zeelieden niet beter wensten dan 
« gedurende enige tijd aan de gevaren der zee te 
« kunnen ontsnappen, was het vurig verlangen van 
« die man, op 56-jarige ouderdom, en wanneer het 
« oorlogsgevaar op zee in hevigheid dreigde toe te 
« nemen, ten sp>oedigste terug in te schepen om 
« zijn alledaagse bedrijvigheid te hervatten. 

« En wat in deze historie nog merkwaardiger is, is 
« de wijze waarop onze vriend te Londen was ge-
« raakt. Ziehier zijn lotgevallen. 
«Op 18 mei 1940 verliet het vaartuig H... «G... » 
«de haven van Zeebrugge. De bemanning bestond 
« uit twee leden, onze vriend als schipper, en een 
« matroos. Een zeker aantal passagiers waren in-
« gescheept. De aftocht was pijnlijk, er moesit van 
«de ene naar de andere haven worden gevaren 
«totdat eindelijk het schip voor bijzondere dienst 
« werd opgeëist. 

«Misschien is het beter het verhaal van belang-
« hebbende zelf aan te halen, 
« Hij vertelt dus : 
« « De 30e mei kwamen wij te D... aan in een dikke 
« mist veroorzaakt door het branden der olietanks 
« aan wal. Wij scheepten zo spoedig mogelijk een 
« groot aantal Franse en Engelse soldaten in, als-
«ook de bemanning van een schip dat vóór de 
« haven gezonken werd. Dit alles gebeurde onder 
« een hevig bombardement, terwijl kranen in de dok-
« ken vielen en pakhuizen instortten. Toen wij klaar 
«waren om te vertrekken werd een torpedo ge-
« worpen vanuit een Duits vliegtuig, die naast ons 
«vaartuig in het water ontplofte.» 
« « De H... werd gans opgelicht, ik verloor het even-
« wicht en werd over de lier in het visruim gewor-
« pen, terwijl ik het bewustzijn verloor. Ik leed he-
« vige pijnen in de rechter borstkas die ik getracht 
«heb te stillen met kompressen. Ik slaagde er 
« evenwel in het vaartuig buiten te brengen en naar 
« R... te sturen. Aldaar werd ik met een ziekenwa-
«gen vervoerd naar het hospitaal, alwaar werd 
« vastgesteld dat ik drie ribben gebroken had ». 
« De held dezer historie was dus nog niet goed 
« ontslagen uit het hospitaal dat zijn hart opnieuw 
« de zwerverijen op zee verlangde. 
« Hij wist nochtans wat het varen gedurende oor-
" logstijd betekent. Reeds in 1914-18 had hij zee-
« dienst verricht ; hij werd vereerd met de « Herin-
«neringsmedaille» en met de inschrijving op de 
««Rol der Marine». Sedert september 1939 had 
«hij zich reeds kunnen rekenschap geven wat in 

« deze oorlog voor de zeelieden beschoren lag, hij 
« heeft een grote proef doorstaan te D... en, niet-
« tegenstaande zijn gevorderde ouderdom, wilde hij 
« nog varen. 
« Aan zijn verlangen werd voldaan. De terugkeer aan 
<< boord van zijn schip werd hem vergemakkelijkt, 
« hij kon herbeginnen te varen en hedendaags niet-
«tegenstaande zijn 58 jaren is hij steeds paraat om 
" aan de bevolking dezer eilanden een smakelijk 
•< visje te bezorgen. 
« Uit zulk hout zijn onze Vlaamse vissers gehakt 1 

Wij hebben onmiddellijk Dries GHESELLE (56 j . in 
1940 en 58 j . in 1942) en zijn H.77 « Gilda» her
kend. Wij vernemen dat hij in 14/18 gehecht is ge
weest aan het gemobilizeerde Belgisch Leger. Wij 
krijgen ook bevestiging van het feit dat zij op za
terdag 18 mei (eerste dag van de ontruimiing van 
de Belgische vissersvaartuigen) Zeebrugge verlaten 
hebben en dat zij maar met twee bemanningsleden 
aan boord waren. Dit is een punt van belang want 
zij waren ook maar met twee te Duinkerke. Niemand 
had dus het boord verlaten. Wij vernemen ook dat 
een maand na zijn ontscheping te Ramsgate Dries 
GHESELLE het hospitaal had verlaten en zich bij 
de diensten van de Belgische Marine bevond om 
te vragen aan boord van zijn schip zo vlug moge
lijk terug te mogen keren. 

In de krant «ONAFHANKELIJK BELGIË», uitgege
ven te Londen door de Belgische Regering, nummer 
van donderdag 8 augustus 1942, vinden wij een 
artikel waarvan uittreksels hieronder: 

« « EEN HELDHAFTIGE BLADZIJDE IN ONZE 
« GESCHIEDENIS 

« Het aandeel van de Belgische Zeelieden bij de 
" ontruiming van Duinkerken ». 

« Een mededeling aan de pers 
« De H. Camilile GUTT, Belgisch Minister van Lands-
«verdediging, heeft een bezoek op het Brits Mi-
« nisterie van Informatie afgelegd. De militaire eer 
« werd aan de Minister bewezen door een detache-
« ment van de Home Guard dat vervolgens door 
« hem geschouwd werd. 
«Tijdens een vergadering, welke plaats had onder 
« voorzitterschap van de H. Ernest THURTLE, Parle-
« mentair Sekretaris van het Ministerie van Informa-
« tie en waarop een groot aantal journalisten aan-
«wezig waren, heeft de H. GUTT een uiteenzet-
«ting gegeven over de deelneming van de Belgi-
«sche vissers aan de evacuatie van Duinkerken 
« in junii 1940 : 

« Het aantal jonge Belgische vissers die In de 
« Belgische Sectie van de Royal Navy dienst doen 
« groeit met de dag aan, zodat men thans vaak in 
« de Britse zeehavens jonge mariniers ontmoet wier 
« afkomst door het woord « Belgium », bovenaan de 
« rechtermouw van hun uniform, aangeduid is. Er 
« zijn er velen onder hen die bovendien op de borst 
« de linten van een Engelse dekoratie, van een ere-
« teken van de Verbonden en van een Belgische de-
« koratie, hulde van het Vaderland, dragen. Voor het 
«merendeel behoorden zij tot de bemanningen 
«van de vissersboten die zich hadden onderschei-
« den gedurende de evacuatie van Duinkerken waar-
" van hierna een uiteenzetting betreffende de 
« Belgische deelneming volgt ». 

Minister Camidle GUTT geeft dan korte inlichtingen 
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over enkele boten die uit Engeland vertrokken en 
namelijk over de patrouilleboot A.5 (van het Marine 
Korps), de 0.86 « Georges-Edouard », de 0.225 
« Guido Gezelile», de 0.227 « Cor Jesu » en de 
0.274 « Maréchal Foch ». Hij spreekt verder over de 
vissersvaartuigen die vanuit Franse havens vertrokken 
zijn en geeft individuele imiichtlngen betreffende de 
N.49 «Onze Lieve Vrouw van Vlaanderen», de 
N.59 « Getuigt voor Christus », de H.42 « Pharail-
de », de H.77 « Giilda », de Z.2 « Anna-Marguerite », 
de Z.11 «Zwaluw» en de Z 50 « Lyd'ie-Suzanne ». 
Ten einde spreekt de Minister over de sleepboten 
« Elbe », « Thames », « Max », « Vulcain » en « Go
liath ». 

Wat 'de H.77 « Gilda » betreft, heeft de Minister let
terlijk verklaard : 

«De H.77 «Gilda», 70 ton, vertrekt op 30 mei 
« naar Duinkerken en neemt een groot aantal En-
« gelse en Franse soldaten aan boord. Op de terug-
«weg wordt zij door vliegers aangevallen en de 
« schipper GHESELLE wordt bij de ontploffing van 
« een bom erg gekwetst, hij blijft niettemin aan het 
« roer en brengt zijn beschadigde boot naar de 
« haven van Dover ». 

Anderzijds beschikken wij over ©en foto van het 
overhandigen van « Zee-eretekens » aan heiden van 
de ontruiming van Duimkerke, op zaterdag 30 janua
ri 1943 voor het Stadhuis van Newlyn-Penzance. 
Karel VERBEKE komt voor op deze foto. 

Laten wij nog bijvoegen dat wij ons goed herinneren 
een uitzending van de Beigisohe Radio te Londen 
(waarschijnlijk in 1941) te hebben beluisterd. In deze 
uitzending was er sprake van de ontruiming van 
Duinkerke en het geval van de gekwetste schipper 
die zijn vaartuig naar Engeland teruggebracht had, 
was vermeld. Er was ook sprake van de kapitein 
van de s.s. «Julia» wat liet vermoeden dat dit 
vrachtschip te Duinkerke was geweest en van deze 
bemanning die naar Duinkerke was teruggekeerd 
om een gestrand vaartuig terug te brengen (ge
val van de 0.274 « Maréchal Foch »). 

Ooggetuigen hebben ons reeds verteld over de 
H.77 « Gilda » te Duinkerke... 

Danik zij de verklaringen van CamFlie VERMOTE, 
schipper van de N.59 « Getuigt voor Christus », en 
van August DECROP, motorist van dit vaartuig (zie 
NEPTUNUS 78/79 nr. 4), weten wij dat de H.77 
« Giida» leider was van een konvooitje vertrokken 
vanuit Saint-Vaast-la-Hougue op 31 mei rond 11 u. 
's morgens. Het konvooitje bestond namelijk uit de 
H.77 « Gilda », de N.59 « Getuigt voor Christus », de 
H.16 « Emma-Leon » met schipper Jozef VLIETINCK, 
bijgenaamd « De Veereman » (zie NEPTUNUS 79/80 
nr. 3) en de D.G.772 « Saî nte Julienne » van Gre-
velingen, onder gezag van Belgische schipper 
Engel VERLEENE. De Ie juni, rond 8 of 9 u. 's 
morgens, was het konvooitje in de rede van Dover 
om naar Duinkerke te vertrekken. Bij het binnen
varen van Duinkerke, op zondag 2 juni rond 1 u. 
's morgens, werd de N.59 door een torpedoboot 
aangevaren en verloren. Met de D.G.772 hebben de 
opgepikte drenkelingen nog een tiental minuten, 
tussen wrakken, moeten binnenvaren om zich bij 
de reeds aan een steiger gemeerde H 77 te voegen 
en erop over te stappen. Dit gebeurde onder een 
hevig bombardement. De lucht hing vol met «fla

res » die door vliegers uitgeworpen waren en het 
was zo klaar als bij daglicht Na een twintigtal 
minuten is de H.77 vol soldaten vertrokken (aliéén 
Franse soldaten uit alie rangen). 

« Op de H.77, verklaart August DECROP, waren zij 
maar met twee mannen, de schipper Dries GHE
SELLE en motorist of matroos Karel VERBEKE. 
Waar de andere bemanningsleden gebleven waren 
weet ik niet. De schipper was gewond wegens een 
val aan boord. Karel VERBEKE, met de bijnaam 
«Karel PRUME» was een moedige jongen en hij 
heeft, bij de evacuatie, veel verdienstelijk werk ge
daan. Enkele jaren geleden, is hij verdronken op 
zee ». 

Wij weten dat Dries GHESELLE en Karei VERBEKE 
vanaf het vertrek uit Zeebrugge maar met twee 
bemanningsleden aan boord waren en dat niemand 
het schip had verlaten. Het schijnt wel dat voor de 
terugreis Karel VERBEKE alléén aan boord beschik
baar stond na de vai In het ruim van schipper 
Dries GHESELLE bij de ontploffing van een bom. 
Hl] was echter bijgestaan door mannen van de 
Franse Marine Nationale en door de bemanning 
van de N.59. August DECROP heeft deze terugreis 
als volgt beschreven : 

« Om beurten, stonden wij op de uitkijk of aan het 
« wiel. Met het dagen, waren wij al een goed einde 
«gevaren, toen het, opeens, potjemist werd. Wij 
« stopten en Heten ons drijven en gelukkig, na een 
« uurtje, klaarde het op wij ontwaarden op een 50-
«tal meter van ons een visbak volgeladen met 
« Duitse krijgsgevangenen, die ook naar Engeland 
«gebracht werden. Wij vaarden verder en door 
«een misverstand en te weinig zicht, iiepen wij 
« nog vast op de Goodwin Bank De H.16 trok er 
« ons af. In de namiddag kwamen wij dan te Rams-
« gate aan .. ». 

Wij weten nog dat, bij de ontscheping te Ramsgate, 
de bemanningsleden van de gezonken N.59 «Ge
tuigt voor Christus» door de Britse havenpolitie 
slecht ontvangen werden. Zij werden zelfs in de ge
vangenis opgesloten wegens gebrek aan identiteits
stukken (verteren bij het vergaan van de N.59) en 
ook bij gebrek aan inschrijving op de monsterrol 
van de H.77 die zij aan wal meebracht. 

Een officiële bevestiging... 

De lezer zal opgemerkt hebben dat, tot nu toe, een 
zeker verwarring in zake juiste data bestaat. Reeds 
ter gelegenheid van het onderzoek van het geval 
van de N.59 «Getuigt voor Christus» waren wij 
tot de conclusie gekomen dat de N.59, de H 77, 
de H 16 en de D.G.772 samen op zondag 2 juni be
drijvig waren geweest en dit niettegenstaande de 
aarzelingen van August DECROP. Dit keer en om 
een lieve uitdrukking van onze vriend August DE
CROP zelf te gebruiken mogen wij beweren dat 
wij de « kinderen van God ons Heertje» zijn ge
weest. 

Inderdaad dank zij de welwillende tussenkomst van 
Kolonel R. VAN ONSEM, Hoofd van de Historische 
Dienst van de Belgische Strijdkrachten, bij Con-
tre-Amiral P. DUVAL, Hoofd van de Historische 
Dienst van de Franse Marine Nationale te Vincen-
nes (Pavilion de la Reine), heeft de Maitre Principal 
D. LEMAIRE voor ons lange dagen werk gepres
teerd en het archief over de ontruiming van Duin-
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kerke en andere Franse havens grondig onderzocht. 
Wij danken zeer deze drie verdienstelijke militai
ren. Wij hebben alzo de lijsten van de ontschepin-
gen te Ramsgate bekomen. Deze lijsten werden 
aan Fregat Kapitein PLANTE, Franse verbindings
officier te Ramsgate, overhandigd. Het is te Rams
gate dat de meeste soldaten uit Duinkerke door 
Belgische vaartuigen aangevoerd werden. De lijsten 
hebben betrekking op de 30 en 31 mei, de 1, 2, 3 
en 4 juni 1940. Zij zijn opgesteld in vijf kolommen : 
uur van aankomst ; naam van het schip ; aantal 
Britse soldaten ; aantal geallieerde soldaten (ge
woonlijk Fransen) en « verscheidenen » (various). De 
inschrijving van de namen van de vaartuigen is ge
deeltelijk gebrekkig en er is bijna nooit een nationa
liteit aangeduid. Naast namen, vinden wij soms ken
merken die behoorlijk aan vissersvaartuigen beho
ren, soms meldingen zoals : 1 lifeboat, 2 launches, 
1 small drifter, tug, trawler, tender, dinghy in tow. 
De ellende van de ontruiming herleeft in deze lijs
ten. Doden werden zelfs aan wal gebracht. Daaren
boven zijn zekere aanbrengsten geteld van 2, 3 
of meer vaartuigen samen. 

Voor zondag 2de juni, vinden wij de volgende mel
dingen : 09.30 u., Gilda, 09.35 u., Lorenz (?), 09.35 u., 
St. Julienne, samen 173 geallieerde soldaten plus 
«5 Dutch refugees». Tussen deze «Dutch refu
gees» bevonden zich zeker de dre bemannings
leden van de N.59 «Getuigt voor Christus». De 
Britse overheid die het Westvlaams van onze vis
sers had gehoord heeft hen zeker als Hollanders 
beschouwd. De Britten begrijpen dikwijls moeilijk 
het Vlaams en de leuze «This is duble Dutch for 
my» is wel bekend. Het volgend vaartuig komt 
twintig minuten later, op 09.55 u. en het is de 
« Emma Llon» (sic) met 29 gealHeerde soldaten 
aan boord. Op te merken valt dat de « officiële » 
cijfers van geredde soldaten door velen betwist 
worden en als « benaderend » of liever als een mi
nimum diienen beschouwd te worden. Nu begrijpen 
wij alles, het verlies van de N.59 rond 1 u. 's mor
gens vóór Duinkerke, het binnenvaren gedurende 
een tiental minuten met de D.G.772, het vertrek 
van de H.77 een twintigtal minuten later, een uurtje 
stop in de morgenmist, de stranding op de Good
win Bank en de hulp van de H.16. De H 77 (snel
ler) komt de eerste gevolgd door de D G 772 en 
de tragere H.16 komt twinig minuten later. 

Een tweede reis naar Duinkerke... 

Dank zij dezelfde lijsten van Fregat-Kapitein PLAN
TE en opnieuw dank zij een korrekte inschrijving, 
mogen wij beweren dat de H.77 «Gilda» vanuit 
Ramsgate naar Duinkerke terugvertrokken is. Wij 
vinden namelijk de volgende melding voor maandag 
3de juni : 08 20 u., Gilda, 67 gallieerde soldaten en 
16 «Belgians». Wie waren deze Belgen ? Een 
vorig verslag van de Maitre Principal Dominique 
LEMAIRE had reeds gemeld : « H.77 GILDA (DUN-
« QUERQUE) (Armé a Ramsgate Ie 2 juin et ramena 
« de Dunkerque 80 soldats) (Cf Archives de la r\/la-
«rine, sous-série TTN2 5, document « renseigne-
« ments sur l'évacuation de Dunkerque, juin 1940 » 
et rapport du capitaine de frégate Plante ». Wij we
ten dat schipper Dries GHESELLE onmiddellijk na 
de eerste ontscheping te Ramsgate op zondag 2de 
juni naar het hospitaal werd vervoerd maar er is 
formeel te vermoeden dat Karel VERBEKE aan boord 
is gebleven en de tweede reis naar Duinkerke met 

mannen van de Franse Marine Nationale heeft ge
maakt. 

Het schijnt dat de H 77 «Gilda» daarna op eigen 
kracht en altijd met Karel VERBEKE aan boord tot 
Saint-Vaast^a-Hougue is teruggekomen Wij vinden 
inderdaad geen melding van dit vaartuig in het 
konvooi op 6 juni door de sleepboot GOLIATH 
gesleept. 

Ere-Kapltein-ter-zee Georges DEPOORTER 
Foto genomen In april 1942, te Greenwich, juist vóór zijn 
inscheping a/b H.M.S. « Queen Emma » (oorlogsnaam van de 
Nederlander » Koningin Emma »). Hij was toen Luitenant 
R N R. en er was nog geen groot verschil met de Waterschout 
te Nieuwpoort van 1940. 

Speciaie zending naar Saint-Vaiery-en-Caux of << iVlis-
sion 44 »... 

In de artikels betreffende de N.58 « Abel DEWULF » 
(NEPTUNUS 78/79 nr. 6) en de H.16 « Emma-Leon » 
(NEPTUNUS 79/80 nr. 3) hebben wij reeds gezegd 
dat deze zaak het voorwerp van een bijzonder 
artikel zou uitmaken en dat het gaat over een an
dere zending dan deze waarvan Ere-Luitenant-Ko-
lonel (R.) P. EYGENRAAM in NEPTUNUS 74/75 nr. 
2 het relaas heeft gegeven. Daar de H.77 « Giilda » 
de konvooileider van deze zending was is het ge
paste ogenblik gekomen ervan te spreken. 

Deze zending was ons reeds in het kort gekend 
door het logboek van de N.58 « Abel DEWULF » (zie 
bijlage in NEPTUNUS 78/79 nr. 6) waarvan uittrek
sels hieronder : 
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< 14 juni : vertrokken naar St.-Valery-en-Caux 's 
• morgens om 5 u. met de H.77, H.51, N.58. Gilbert 
' en Maurice hebben mij voor het vertrek verlaten. 
. Ik heb 2 Franse Mariniers als bemanning gekre-
! gen door de Heer DEPOORTER, Waterschout, die 
' aan boord van de H.77 mede vertrok. Bij Antifer 
I door kleine Franse torpedoboot gestopt en ge-
! vraagd waar wij naartoe gingen ; deze liet ons we-
• ten dat St.-Valery-en-Caux reeds 2 dagen bezet 
1 was door den duitsch. Daarna bij Antifer bij 

: brandend passagierschip geweest; vele doden 
' dreven er rond. Dan teruggekomen tot voor Le 
: Havre ; op zijde gegaan van halfgezonken Franse 
'Stoomboot om mitrailleuzen af te doen; na 1.30 
• u. terug vertrokken daar het daar te gevaarlijk 
' was van de vliegers. Enkele uren later zwaar ge-
• bombardeerd door een twintgtal Duitse vliegers. 
• Gelukkig ^niemand getroffen. 
•• 15 juni : rond 6 u. 's morgens terug aangekomen 
' te St. Vaast-la-Hougue... » 

Saint-Taast l e 12 Juin I94O l è r e BEGIOII UAEITIIIE 
- 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -

BASE DE SMS1 YAAST LA. HOUGÜE 
- 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -

M 

DESTINATAIRE 

-t- O E D H K 

O B J E T I Convoi de chalutiero beiges S, daatlnatloa de Saint-
Yaléry en Caui» 

Monaieur le Coiuniosaire de la liaïine Beige DfiPOOKTER en ser-
Tioe k la Base de Silnt-Yaast prendra la direction du oonvol de 
oinq cbalutiers belgea en bois qu'il conduira è. Saint-Yaléry en 
Caux pour assurer 1'evacuation des habitants. 

Il quittera la rade de Saint-Yaast demain matin vers 6 h 00 
dés l'étale de basse mer. 

Il aura sous oes ordres le Second-iïaltre de manoeuvre 
PAVILLAEJ) et 5 gabiers- qu'il répartira sur les oüq chalutiers 
de son convoi. 

Ces hommes seront armés de fu8ila,de revolvers et de deujc 
fusils mitrailleurs. 

Il ralliera Saint-Yaast aveo son convoi en emmonant le plua 
grand nombre de réfugiés que tfao bStlmenta pouxront cmborquer on 
sécurité. 

Si les ciroonatanotssi» temps obligaient lo convoi & relSoher 
le port b. atteindro serait soit Graiïbaicp soli Port en Bosoin. 

Monsieur D3P00RTEH a ragu les ordres seorets indiquant le 
ohonal do oiSoui'itó juoqu'Ji Aatlfor et la position deo ópavao 
dangoreusos. 

Le oonvol est compose d« t 

H 51 - HAYIS MARIA 

U 58 - ABEL DEVroLI" 

H 4 - AlWOINETTE 

E 77 ~ GILDA 

Z 41 - lYONlfK 

Toua vo lon ta i r e s . 

Le Capitaine de Corvette IIAOTUIT LARXVB 
Coiamandant l a Base de Saint-Yaast l a Eou^e 

2.1.1e Commissaire DEPOORTER 

COPIES 

Seoteur Cherbourg 
P.U. (Section Mob.) 
Archivea. 
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W(j hebben dus aan Hlppoliet BEYEN, de moedige 
schipper van de N.58 «Abel DEWULF», een meer 
uitgebreid verslag gevraagd. 
« Betreffende de speciale zending te Saint-Valery-
« en-Caux, ben ll< zeker dat dit gebeurde op 14 
« juni. Om 4.30 u. 's morgens is de Heer DEPOOR-
« TER met de motorloodsboot aan boord gel<omen. 
«Hij had mijn schip nodig. Ik mocht eraf gaan. 
« Ik zegde tegen hem dat ik aan boord zou blijven 
« maar dat mijn bemanning zou eraf gaan. Hij was 
«akkoord en hij zou mij een andere bemanining 
«bezorgen. Gilbert DECOSTER en Maurice VAN-
« DENABEELE zrjn dus niet gegaan. De Heer DE-
« POORTER is dus rond 6 u. teruggekomen met 2 
« Franse Marinen en wij zijn dan te samen met de 
« H.77, H.51, H.4 en H.41 (van deze laatste weet ik 
« niets zeker en ik ben dat misschien vergeten) ver-
«trokken voor deze tragische reis naar Saint-Valery-
« en-Caux. Na enkele tijd is de H.4 teruggekeerd. 
«De Heer DEPOORTER was aan boord van de 
« H.77 die was bewapend met 2 mitraiHeuzen. De 
« N.58 en de H.51 hadden elk 2 Franse matrozen 
« met ©Ik een geweer en enkele kogels. 
«Bij Antifer, hebben wij onze Belgische « Piria-
« polis » van de Compagnie Maritime Beige die In 
«brand stond gezien. Hij was geankerd en lag 
«naar het Westen met veel slagzijde over stuur-
« boord. Wij zijn nog een heel eind in Noordoositelij-
« ke richting gevaren. Ik was de buitenste ©n wij 
«vaarden op zekere afstand van elkander, leder 
« schip heeft dus de lijken die op het water dreven 
«gezien waar het passeerde en ik kon U verze-
« keren dat ik er genoeg gezien heb. Wij zijn daar 
« doorgevaren en het was gruwelijk, tk was er ziek 
«van. Wij zijn dan nog een hele tijd in N.O. rich-
«tinig doorgevaren. Er dreven ook veel open boten. 
«Wij gingen kijken van de ene naar de andere, 
«in de hoop mogelijke overlevenden te vinden 
« maar alten waren maar ledig. Wij waren dan reeds 
« van Oosten Cap Antifer maar daar is er dan een 
« Franse Marine vedette naar ons toegevaren. Zij 
« kwam uit het Oosten. Zij is naar de H.77 gevaren 
« en vroeg aan de Heer DEPOORTER waar wij naar-
« toe vaarden. Hj antwoordde : « naar Saint-Valery-

< en Caux ! ». Zij zegden hem dat het al twee dagen 
< bezet was. Dan hebben wij het bevel gekregen 
< terug te keren, terug dwars door al deze drijvende 
< lijken benoorden de brandende •< Piriapolis », rich-
< ting Le Havre. Voor de haven van Le HSvre geko-
< men (deze was reeds bezet door de Duitsers), 
«zijn wij langszij van de half gezonken Franse 
< stoomboot «SYRIË» gevaren en hebben onze 
< schepen aan het achterschip vastgemaakt. Deze 
< was geankerd en lag met de voorsteven naar het 
< Westen. De Heer DEPOORTER is met de marinen 
< van het konvooi aan boord gegaan. Zij zijn naar 
< de brug van het schip gegaan en hebben dan 
< de machinegeweren afgedaan. Ook enkele be-
< manningsleden van de H.77 en van de H.51 zijn 
< aan boord geweest. Ik ben aan boord gebleven. 
< Er lagen ook doden aan boord van dit schip. 
< Toen de Franse marinen enkele machinegeweren 
< hadden afgedaan, is de Heer DEPOORTER naar 
< mij toegekomen en zei : « Het is hier veel te ge-
< vaarlijk (er vlogen altijd Duitse vliegers over het 
< schip, ook soms Engelse of Franse). Wij gaan te-
• rug naar Saint-Vaast I ». Wij hebben ongeveer twee 
' uren langszijde geweest. Het was 18 u. toen onze 
'terugvaart begon. Rond 18.30 u. werden wij ge-
• bombardeerd door 22 Duitse vliegers die zeer 
I hoog vlogen. Wij waren op zekere afstand van 
' elkander en begonnen zig-zag te varen. Al de 
' bommen die zij smeten ontploften op het water 
•• maar er werk gelukkig niemand getroffen. Daarna 
' zijn wij doorgevaren naar Sairit-Vaast. De H.61 
' en de N.58 zijn met de dageraad in St. Vaast 
; aangekomen. De H.77 was reeds vroeger aange-
•• komen. Dat was dan zaterdag 15 juni. Ik kwam 
met mijn N.58 langszijde van de N.53 (*) die 

(*) De N.53 was de «André-Lucienne » het schip 
van Lucien DECRETON de onscheidbare vriend 
van Hippoliet BEYEN (zie NEPTUNUS 78/79 
nr. 6) 

« Ordre de mission */ gekregen bi| de terugkeer van di' H 77 Gildd > vanuit Aniifer (met de twee fouteaj 

—--./-

OHDRE DS Mission ,» 

lère HEGION JaRITIÜE 

BASE DE SAIKS VAAST LA H0ÜCU3 
- 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -

Monaieur le Coaimissaire de Marine Beige PEPOOTER se rendra en 

mission k CHERBOyRG le 15 Kai 1940. 

S»int-V«ast le I5 Juin I94O 
Le Cftpitsdne de Corvette MAÜDUIT LAKIVB 

Commandant l a Base de Saint-Vaust l a Hougue 
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Bi] gebrek aan loto en om de H 77 « Gilda», vaartuig van de legende, te laten herleven, hebben wi) beroep geda™ °P 
een jonge Vlaamse tekenaar van legendarische en fantastische taferelen. Aan de hand van foto's heeft Wim LElfBAERT de 
gekwetste Dries GHESELLE gesteund door Karel VERBEKE te Duinkerke zo gezien. 

« voor anker lag tussen St. Vaast en het Fort van 
«St. Marcouf. De bemanning van de N.53 heeft 
«mijn schip helpen terug voor anker leggen. Ik 
«was doodvermoeid en uitgeput na deze droevig-
« heden ». 

Jozef VLIETINCK, aliias « De Veereman », de koel
bloedige schipper van de H16 « Emma-Leon » (zie 
NEPTUNUS 79/80 nr. 3), heeft ons verklaard dat 
hij vrijwilliger is geweest op voorwaarde dat Wa
terschout DEPOORTER meekwam. Deze was echter 
vastbesloten mee te gaan. Daar de motor van de 
H.16 niet volledig in orde was, werd voorgesteld 
met de H.77 « Gilda» te gaan. Hij herinnert zich nog 
goed dat de bemanning van de H.77 uit de volgende 
personen samengesteld was : Waterschout Georges 
DEPOORTER, Karel VERBEKE, Leopold MARTONY, 
Maurice DESCHRIJVER en Jozef VLIETINCK. Hij 
herinnert zich nog goed dat zij de monsterrol van 
de Franse zinkende stoomboot (dus de « SYRIË») 
hebben medegebracht. 

Ere-Kapitein-ter-zee Georges DEPOORTER heeft ons 
wat volgt verklaard : 

« Ik ben nog in het bezit van een paar originele 
« stukken betreffende deze poging tot ontruiming. U 
« bemerkt dat de « Ordre N° 44 » op 12 juni werd 
« gegeven en dat wij op 13 juni moesten vertrekken. 
« In feite, zijn wij nog een dag later, dus op 14 

•jun\, vertrokken. De « Seoond-Maitre de manoeu-
! vre» PAVILLARD waarvan sprake in de tekst, 
• heeft mij vergezeld aan boord van de H.77 « Gil-
; da». Ik herinner mij nog goed dat wij op de heen-
; reis naar Le Havre een konvooi van Franse oor-
( logsbodems die vanuit Le Havre terugkwamen 
' hebben ontmoet. Dit smaldeel was onder het ge-
I zag van een admiiraal die ons gevraagd had waar 
: wij naartoe vaarden. Op ons antwoord : «naar 
! Saint-Valery-en-Caux », heeft hij ons begroet. Daar-
i op heeft PAVILLARD mij gezegd : «Ge n'est pas 
' bon signe cela. Commandant. Ce n'est jamais un 
1 bon signe quand un amiral vous salue ». De tail-
' rijke lijken d'ie op zee ronddreven waren afkomstig 
' van de « Niobé » die Le Havre met vele vluchtelin-
•• gen aan boord had verlaten. Toen wij ter plaatse 
' kwamen was het schip reeds volledig onder wa-
<ter verdwenen. Ik had eerst een groot aantal 
< meeuwen gezien die boven de zeevlakte rondvlo-
< gen en ik zei bij mijzelf dat op deze plaats Iets 
< abnormaal moest gebeuren en dat wij moesten 
< gaan kijken. Ik zal U iets zeggen. Ik heb nog niets 
< tegen de meeuwen en ik zal aan deze dieren geen 
< kwaad berokkenen maar sedertdien genieten deze 
< vogels niet meer van mijn sympathie. U moest 
< zien op welke manieren zij de drijvende lijken en 
< vooral de ogen van de drenkelingen aanvallen. Het 
•< was afschuwelijk om te zien, al deze drijvende 
:< lijken van mannen, vrouwen en kinderen I Aan 
«boord van de «SYRIË» hebben wij ook enkele 
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« lijken gezien. In de voorplek bevond zioh nanfielijk 
« het levenloze lichaam van een jonge vrouw. 
« Heel vroeg in de morgen van 15 juni, was de H.77 
« Gilda » terug te Saint-Vaast-la-Hougue en ik moest 
«onmiddellijk naar Cherbourg gaan om aan de 
« plaatselijke Admiraliteit verslag te geven. Op de 
« « Ordre de Mission » bemerkt U dat dit papierke 
« rap getijpt werd met twee zware fouten (PEPOO-
« TER en «15 mai 1940»). De datum van 15 juni 
« 1940 boven de handtekening van Capitaine de 
«Corvette MAUDUIT-LARIVE brengt toch tiet be-
« WIJS dat wij op 15 en niet op 14 juni teruggekomen 
« zijn ». 

Graag zouden wij nog meer inlichtingen over deze 
« Mission 44 » geven en het is te hopen dat andere 
ooggetuigen nog zullen teruggevonden worden. La
ten WIJ toch opmerken dat deze nutteloze zending 
het standpunt van Ere-Luitenant-Kolonel Paul 
EYGENRAAM m zijn mededeling over de ontruiming 
van Saint-Valery-en-Caux (NEPTUNUS 74/75 nr. 2) 
volledig bevestigt. Deze auteur liet inderdaad op
merken dat een grote verwarring bij de Geallieer
den bestond en hij heeft geschreven : 

« Le manque de liaison des allies et leurs communi-
«cations déficientes apparurent au lendemain de 
« la chute de la cité. Alors qu'elle se trouvait entiè-
« rement aux mains des Allemands, soit le 13 juin, le 
« navire franpals «GRANVILLE» et le bètlment 
« anglais « TRANSFERRY » se présentèrent encore 
« en rade valéricaise dans l'espoir d'arracher quel-
« ques militaires è la captivité. Quand ils furent a 
«portee de canon de la cöte, la «Wehrmacht», 
«démasquant ses batteries, ouvrit un feu mortel. 
« Le Lieutenant de Vaisseau MARECHAL, comman-
«dant le «GRANVILLE», et tous ceux qui l'en-
«touraient sur la passerelle furent tués ». 

Het was dus nog denkbaar dat men op 12 juni te 
Saint-Vaast-la-Hougue onwetend was dat in de vroe
ge uren van deze dag voor Saint-Valéry-en-Caux 
Franse en Britse vaartuigen en ook de Belgische 
0.187 «Amélie-Mathilde» (ter plaatse verloren), Z.4 
« Buffalo Bill », Z.7 « Gustaaf-Rachel », Z.49 « Alba
tros » en H.73 «André-Robert-Denise» onder het 
vuur van de Luftwaffe zich hardnekkig bezig hielden 
met de laatste mogelijke ontruimingen en dat de
zelfde dag deze plaats in de handen van ROMMEL 
gevallen was. De poging van de «GRANVILLE» 
en van de « TRANSFERRY » van 13 juni was reeds 
het gevolg van de verwarring en de poging van 
ons konvooitje op 14 juni was nog meer ondenk
baar. Dank zij de providentiële tussenkomst van de
ze Franse vedette, zijn onze vaartuigen en beman
ningen aan het vuur van ROMMEL ontsnapt. Zij 
verdienen een bijzondere hulde. 

Laten wij nu eindigen met enkele inlichtingen over 
de vaartuigen. 

De « Niobé » waarvan zoveel dode drenkelingen op 
de zeevlakte ronddreven was een stoomboot van 
1684 B.T. gebouwd te Blyth (United Kingdom) in 
1920. Het schip was eigendom van de Rederij 
«Société Navale Caennaise LAMY et Cle» met 
thuishaven te Gent. De zinkende «SYRIË» aan 
boord waarvan onze mannen nog opgeklommen zijn, 
was een stoomboot van 2460 B.T. gebouwd in 1909 
op de scheepswerven «Ateliers et Chantiers de 
France» te Duinkerke. Zijn vroegere naam was 
« Saint-Thomas ». In 1940 was hij eigendom van de 

Rederij « Compagnie de Navigation de l'Afrique du 
Nord » met thuishaven te Le Havre Het Belgische 
gemengde motorschip «PIRIAPOLIS» was een 
prachtige nieuwe eenheid van de « Compagnie Ma
ritime Beige» van 7340 B.T. en gebouwd in 1938 
op de scheepswerven Cockerill te Hoboken. Op te 
merken valt dat wij, bij de ontruiming van Le Havre, 
de stoompakketboot «ALBERTVILLE» van 10.629 
B.T. gebouwd te Saint Nazaire lin 1928 ook verlo
ren hebben. Dit schip was ook eigendom van de 
«Compagnie Maritime Beige» en werd eveneens 
door vijandelijke vliegtuigen in brand gestoken. 
Volgens de Verbroedering der Belgische Zeelieden 
ter Koopvaardij 1914/1918 en 1940/1945, werden het 
s/s «ALBERTVILLE» en het m/s «PIRIAPOLIS» 
resp. op 11 en 13 juni aangevallen, gelukkig even
wel zonder slachtoffers te betreuren. Volgens onze 
betreurde deskundige P.E. SCARCERIAUX, grepen 
de twee aanvallen op 11 juni plaats, (ALBERTVILLE 
om 15.45 u. en PIRIAPOLIS om 17.10 u.). 

Wat onze Belgische vissersvaartuigen betreft, heb
ben wij nu beter kennis gemaakt met de H.77 « Gil-
da» en wij hebben vastgesteld dat hij altijd de 
snelste was (dank zij zijn motor van 150 P.K.). An
derzijds zijn wij reeds op de hoogte van de uitzon
derlijke prestaties van de N.58 «Abel DEWULF» 
en van de H.51 « Navis Mariae » die samen aan de 
ontruiming van Duinkerke hebben deel genomen 
(zie NEPTUNUS 78/79 nr. 6). De H.51 «Navis 
Mariae» is, volgens onze documentatie, te Saint-
Vaast-la-Hougye gebleven. Na de oorlog kwam dit 
vaartuig terug in de vaart onder nummer Z.511. 
De Z.41 « Yvonne » heeft, volgens de in ons bezit 
zijnde inlichtingen, twee reizen tussen Engeland en 
Duinkerke gedaan en het is te hopen dat wij de 
gelegenheid zullen krijgen aan dit vaartuig een arti
kel te wijden. Het vaartuig werd te Saint-Vaast-la-
Hougue door de Duitsers in beslag genomen en is 
verloren gegaan. Ten slotte bestaat er een klein 
meningsverschil wat het laatste vaartuig betreft, 
de H.4 « Antoinette ». Wij hebben hierboven gezegd 
dat Hippoliet BEYEN verklaard heeft dat de H.4 na 
enkele lijd teruggekeerd is. Anderzijds heeft de 
schipper en/of reder van dit vaartuig (waarschijn
lijk Emiei SAVELS) na de oorlog verklaard dat hij 
wegens zijn zwakke motor (48 P.K. I) het contact 
met het konvooitje zeer vlug heeft verloren en dat 
hij tot Cherbourg is teruggekeerd. Nochtans is Ere-
Kapitein-ter-zee Georges DEPOORTER nog van me
ning : «Wij zijn met vijf vaartuigen vertrokken en 
wij zijn met vijf vaartuigen teruggekeerd ». De H.4 
heeft later toch Engeland kunnen bereiken. Zijn 
oorlogsthuishaven was Brixham en hij werd zelfs 
zwaar beschadigd bij het ontploffen van een opge
viste zeemljn bij het inhalen van de korre. Hij kwam 
toch terug in de vaart na de oorlog onder nummer 
Z.485 maar dit keer met een tweedehandsmotor van 
65 P.K. 

De samenstelling van ons konvooitje volgens P.K. 
was dus : 
H.77 «Gilda» - 69,64 B.T. - Zeebrugge 1936 - 150 
P.K. - Reder Petrus LATRUWE ; 
N.58 «Abel DEWULF» - 29,35 B.T. - Oostende 1937 
- 90 P.K. - Reder Hippoliet BEYEN ; 
H.51 « Navis Mariae » - 24,60 B.T. - Zeebrugge 1932 
- 75 P.K. - Reder A. VANDIERENDONCK ; 
Z.41 «Yvonne» - 22,15 B.T. - Zeebrugge 1927 - 70 
P.K. - Rederij Raphael HUYSEUNE ; 
H.4 «Antoinette» - 20,18 B.T. - Heist a/z 1929 - 48 
P.K. - Reder Emiel SAVELS. 
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De ontruiming van Saint-Vaast-la-Hougue... 

Dankzij de getuigenissen van Theophiel DE GROO-
TE van de H.42 « Pharaïide » (NEPTUNUS 78/79 nr. 
1) en van Jozef VLIETINCK van de H.16 « Emma-
Leon » (NEPTUNUS 79/80 nr. 3) weten wij reeds 
dat de H.77 «Gilda» op 18 juni 1940 met de 
laatste vaartuigen, Saint-Vaast-la-Hougye heeft ver
laten. 

Ere-Kapitein-ter-zee Georges DEPOORTER, destijds 
Waterschout te Nieuwpoort, heeft daarop geschre
ven zoals hierboven gezegd. Onder de schuil^naam 
van « Kapitein Viooltje » heeft hij niet geaarzeld, in 
het eerste nummer van MARINE van 21 juli 1941, 
onze «Gilda» met naam en nummer te melden. Wij 
geven hieronder een uittreksel van dit artikel : « De 
Belgische Vissersvloot in Frankrijk, Mei-Juni 1940»: 

« Rond de 15de juni hadden de meeste schepen te-
« rug Saint Vaast vervoegd, de meeste met ver-
« brijzelde voor- en achterstevens, en andere averij. 
«Zij droegen alle de sporen van wat zij doorge-
« maakt hadden. Sommige konden voorlopige her-
<< stellingen ondergaan, maar vele waren praktisch 
« in zinkende toestand. 
« Op 18 juni bevonden de Duitse troepen zich djcht 
« bij Saint Vaast la Hougue, en kreeg de Comman-
« dant bevel om de basis te ontruimen met al zijn 
« manschappen en de soldaten van het garnizoen. 
« Deze waren eerst in het fort van La Hougue ver-
« zameld geweest om weerstand te bieden, terwijl 
« het vlagschip « Gourbet » de Duitse kolom bom-
« bardeerde die van Carentan oprukte, enige mijlen 
« bezuiden van La Hougue. 

« De evacuatie van het fort verliep zonder noemens-
« waardige incidenten, behalve enige bommen van 
«twee laagvliegende Duitse vliegtuigen. De be-
« doeling was eerst om naar Brest te varen met 
« al de Belgische sloepen, doch enerzijds moesten 
« een zeker aantal achtergelaten worden om reden 
« dat zij in zinkende toestand verkeerden en ander-
«zijds was de snelheid van sommige niet groot 
« genoeg om de zes mijl snelheid van het convooi 
«te volgen. Deze laatste staken rechtstreeks over 
« naar Brixham, terwijl de patroeljevaartuigen « Na-
« dine » en « Jacques MORGAND » met de Belgi-
« sche motorboot 11 en de vaartuigen H.77 «Gil-
« da », H.41 « Jacomina » en Z.72 verder voeren. 
« Heel deze vloot vertrok van Saint Vaast om 14 
« uur en 's anderendaags avond rond 19 uur kreeg 
« men een grote rookwolk in het zicht op de pei-
«ling van Brest. Bij het benaderen van de kust 
« besloot de Commandant, na de raad ingewonnen 
« te hebben van zijn officieren, binnen te lopen in 
«l'Abervrac'h», een inham aan de kust om in-
« lichtingen in te winnen. Toen de « Nadine » bin-
« nenvoer ontmoette het een zeilbootje waarvan de 
« bemanning de Commandant verwittigde dat de 
«Duitsers het dorp binnenrukten en dat Brest 
« reeds ontruimd was. Twee mariniers die passagier 
« waren op het bootje, stapten dan op de « Nadine » 
« over, alsook een jongen van 16 jaar die uit Brest 
« was gevlucht. 

« Het convooi voer ongestoord weer buiten en na 
« enige diskussie tussen de Officieren, werd koers 
« gezet naar Ouessant, met de hoop meer inlichtin-
« gen te kunnen inwinnen voor de verder te volgen 
« koers. 
« Rond 23 uur bij Ouessant gaf een Franse torpedo-
«jager het morsesein « PLYMOUTH » doch doordat 

« kolen, water en proviand ontbraken, kon het kort-
« vooi slechts Falmouth bereiken ». 

Wij bemerken dus dat de H.77 « Gilda » tijdens dezS 
laatste tragische uren de «Nadine» (met Water
schout Georges DEPOORTER aan boord) altijd heeft 
vergezeld. Karel VER3EKE was nog altijd aan 
boord. De Belgische motorboot 11 is eveneens ver
meld en Ere-Kapitein-ter-zee Georges DEPOORTER 
is er nog altijd fier op. Zijn eigen redeloodsboot van 
Nieuwpoort had hem tot Saint-Vaast-la-Hougue ver
gezeld en werd dan aan het flottilje van het Loods
wezen toegevoegd. Ter vervanging kreeg Water
schout Georges DEPOORTER de redeloodsboot nr. 
11 van Antwerpen. Deze motorboot heeft hem ver
gezeld tot in Engeland dankzij de moed en de 
koelbloedigheid van een driekoppige bemanning 
samengesteld uit schipper J. DAVELOOZE, motorist 
PEVRÉ en als matroos... de echtgenote van deze 
motorist. Mevrouw PEVRÉ heeft zich daarbij goed 
gedragen en het is te hopen dat wij de gelegenheid 
zullen vinden om deze dappere Belgische zee-
vrouw als model voor onze huidige Damar's voor te 
stellen. Onmiddellijk na de oorlog heeft echter 
het Bestuur van het Zeewezen in een verslag ge
publiceerd in een van de eerste naoorlogse num
mers van «Wandelaer» (november 1945) onder de 
titel van « Verliezen en Vernielingen van tiet drijvend 
Materiaal der Rijksmarine» een bijzondere hulde 
aan de redeboot nr. 11 gebracht: 

« ... Daarenboven, van de 13 motorbootjes die de 
« loodsdienst op de rede van Vlissingen, Zeebrugge, 
«Oostende en Nieuwpoort verzekerden, was er 
« maar één, nr. 11, dat er in geslaagd was Engeland 
«te bereiken, hetgeen trouwens al een hele presta-
«tie was, vermits zulk bootje slechts 14 m. lang en 
« met een motor van 60 P.K. uitgerust is. Nu is het 
«terug in België na gedurende gans de oorlog een 
« zware taak te hebben vervuld. Al de andere gin-
« gen nabij de Franse kust verloren ; sommige had-
« den Cherbourg kunnen aandoen. » 

Op ons verzoek heeft de zeer verdienstelijke Contre-
Amiral P. DUVAL, Hoofd van de Historische Dienst 
van de Franse Marine Nationale verslagen waarvan 
uittreksels hieronder laten opstellen : 

« Saint-Vaast-la-Hougue avait servi de refuge è de 
«tres nombreux batiments de pêche franpais et 
« belges, replies des ports du Nord, et de point de 
« formation pour certains des petits convois mis en 
« route pour l'évacuation de Dunkerque. 

« Le Commandant de la Base était Ie Capitaine de 
«Corvette (R.) MAUDUIT-LARIVE, son second 1e 
« Lieutenant de Vaisseau (R.) HAMON. 

« Le 14 juin la section de chalutiers armés dieppois 
« AD 57 « Nadine » et AD 337 « Jacques IVIORGAND » 
«repliée du HSvre (évacuée le 12 juin) et sous les 
«ordres de l'Enseigne de Vaisseau LE SIEUTRE, 
« fut mise aux ordres du Capitaine de Corvette MAU-
« DUIT-LARIVE. La section arriva le 15 a 17h00 a 
« Saint-Vaast^a-Hougue. 

« Le 18, les deux commandants sont convoqués a 
«terre. Le Lieutenant de Vaisseau HAMON leur ap-
« prend que les troupes allemandes approchent rapi-
« dement et que la defense du fort est décidée. 
« Ordre est donné aux deux chalutiers de mouiller 
« le plus prés de terre possible, canons braqués 
« sur la route du fort. 
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« Mais è 16h00, eet ordre est annulé et tout Ie per-
« sonnel militaire (marins et soldats) est transbordé 
« sur les deux dragueurs (250 hommes au total). 
« Appareillage a 18h30 pour Brest oü l'Enseigne de 
« Vaisseau LE SIEUTRE compte débarquer ses trou-
« pes. Mais, apercevant de loin sur Brest les colon-
« nes de fumée signalant les incendies des depots 
«de combustibles, il decide de les débarquer a 
« l'Aberwrac'h, oü il arrive Ie 19 juin è 20h00. 11 est 
« ral'lié par six marines de Brest montés dans une 
« embarcation qui lui apprennent l'arrivée des Alle-
« mands è Lesneven. Aucune réponse du sémapho-
«re qui parait évacué. La section repart pour 
«faire route au Sud, mals rencontre au large 
«d'Ouessant un torplMeur francais qui lui donne 
« l'ordre de rallier Plymouth. 
« La « Nadine » étant a court d'eau, de vivres et de 
«charbon, fait route sur Falmouth oü les deux 
« b3timents mouillent Ie 20 juin 1940 vers midi. 
« Les navires franpais a Falmouth furent saisis par 
« les Anglais Ie 3.07.40 ». 

Ere-Kapitein-ter-zee Georges DEPOORTER heeft met 
grote belangstelling kennis genomen van deze Fran
se verslagen en besloot als volgt : «U bemerkt 
dat mijn relaas en dit van de Franse overheden 
overeenstemmen. Een jaar na de gebeurtenissen 
had ik dus wel de waarheid in MARINE van juli 
1941 geschreven ». 

Wij moeten dus veronderstellen dat de H.77 « Gilda » 
met Karel VERBEKE aan boord te Falmouth op 20 
juni 1940 aangekomen is. Enkele dagen later moest 
Waterschout Georges DEPOORTER afscheid nemen 
van zijn Franse vrienden van de Marine Nationale. 
Dit gebeurde in zeer pijnlijke omstandigheden want 
er was reeds sprake van een Britse bedreiging de 
Franse vaartuigen in beslag te nemen. Capitaine de 
Corvette MAUDUIT-LARIVE overhandigde hem een 
dankbrief en, zoals reeds gezegd, kregen de Belgi
sche vissers die ter plaatse waren, een vergoeding 
vanwege de Franse Admiraliteit. 

Wat Brest betreft, laten wij eindigen met twee op
merkingen. Sedert de ramp van de « Amoco Cadiz » 
in 1978 is het oord « l'Aberwrac'h » waarvan sprake 
in het verhaal overal en triestig gekend. Ander
zijds, op 14 juni a.s., zullen de Koninklijke Maat
schappij « Vriendenkring der Officieren van de Veld
tochten 14/18 en 40/45 - Afdeling Antwerpen » en 
haar Voorzitter Ere-Luitenant-Kolonel (R.) Paul 
EYGENRAAM een gedenkplaat te Brest laten inhul
digen. Na Saint Valery en Caux, na Duinkerke en 
na Cherbourg, zullen de Belgische vaartuigen die 
aan de ontruimingen hebben deelgenomen, aan de 
eer komen. Wat Brest betreft zal er sprake zijn 
van de vaartuigen van onze twee grote bagger-
ondernemingen : «DECLOEDT en Zonen» en 
« Soclété Générale de Dragage» (nu Dredging In
ternational). Er zal ook sprake zijn van degenen die 
op weg waren naar Brest en daar niet meer moch
ten binnenvaren, van degenen die tijdens deze 
laatste nacht van 19 tot 20 juni 1940 tussen Brest 
en Ouessant hebben rondgekruist om eindelijk En
geland te bereiken zoals de H.42 « Pharaïlde », de 
0.153 « Prins Boudewijn » en andere. De H.77 « Gil
da » was erbij ! 

Verblijf te Brixham en verlies van de H.77 «Gilda»... 

Ten gevolge van de verdwijning van al de akteurs, 
de bemanningsleden van 1940 en de t>emanning 

die aan boord was bij het verlies van het vaartuig 
weten wij niet veel over de twee volgende oorlogs
jaren en ook de twee laatste jaren van de H.77 
« Gilda ». Wij hebben reeds gezien dat Dries GHE-
SELLE een maand na de ontruiming van Duinkerke 
het hospitaal had verlaten en dat hij wenste on-
middelliijk terug aan boord van zijn schip te gaan. 
Wij hebben ook gezien dat Karel VERBEKE op za
terdag 30 januari 1943 voor het Stadhuis van New-
lyn-Penzance met het « Zeeèreteken » vereerd werd. 
Brixham was de oorlogsthuishaven. Het vaartuig 
heeft met andere bemanningsleden gevaren. 

Reeds op 22 augustus 1942, dus ongeveer vier 
maanden voor het verlies, werd een bemanningslid 
slachtoffer van een ongevaJ. Wij vinden namelijk 
in de lange lijst van de oorlogsslachtoffers van de 
visserij de volgende melding : 

VERMOOTE Frans, Oostduinkerke, 3.01.1913, 22.08. 
1942, H.77, Overboord. 

Vier lijnen verder op dezelfde lijst vinden wij : 

POTS Albert, Coloraine. 11.08.1916, 12.12.1942, H.77, 
Mljnontploffing ; 

LENAERS Arthur, Adinkerke, 14.09.1911, 12.12.1942, 
H.77, Mljnontploffing ; 

MALLEFEYT Louis, Heist, 9.01.1904, 12.12.1942, H.77, 
Mljnontploffing ; 

MALLEFEYT Constant, Heist, 10.09.1928, 12.12.1942, 
H.77, Mljnontploffing ; 

POTS Arthur, Oostende, 28.06.1911, 12.12,1942, H.77, 
Mljnontploffing ; 

BULTEEL Amandus, De Panne, 1.05.1920, 12.12.1942, 
H.77, Mljnontploffing. 

Na lange opzoekingen hebben wij, zoals gezegd, 
een santje gevonden. Dit prentje draagt geen af
beelding van het schip doch er is wel op vermeld 
dat het ongeval aan de Zuidkust van Ierland ver
moedelijk in de nacht van 12 tot 13 december 1942 
heeft plaats gehad. In het «Visserskapelleke» te 
Heist hangt er als votief een reddingsgordel ter ere 
van de H.77 « Gilda » en van Louis MALLEFEYT en 
van zijn zoon Constant. 

Wij mochten dus wel oprecht spreken van een 
« verdwijning zonder spoor of zo goed als ». 

De laatste oorlogsmaanden van Dries GHESELLE... 

Dank zij de getuigenis van Theophiel DE GROOTE 
weten wij dat Dries GHESELLE zijn laatste oorlogs
maanden en tegelijk de laatste maanden van zijn 
leven als vrijwilliger in het huipflotielje van Antwer
pen heeft doorgebracht. Theophiel heeft ons het 
leven te Antwerpen (met de vliegende bommen in 
de lucht en de vijandelijke kikvorsmannen in het 
water) verteld in zijn verhaal over de H.42 « Pharaïl
de >. (NEPTUNUS 78/79 nr. 1) en Henri ANRYS heeft 
een paar bladzijden van zijn boek «Congé pour 
mourir» aan deze dappere vrijwilligers gewijd. 
Waarschijnlijk is Dries voor de eerste keer na zo
veel jaren thuis teruggekomen ter gelegenheid van 
de Kerst- of Nieuwjaarvakantie. 
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t 
TER ZALIGER G E D A C H T E N I S 

aan de 

BEMANNING van de H. 77 "GILDA" 
Verongelukt aan de Zuid Ku^t van Ierland 

vermoedelyk in de nacht van 12 tot 13n December, 1942. 

Arthur POTS—Schipper. 
geboren te Oostende 28-6-1911. 
Echtgenoot van Evelyne Vynck. 

Albert POTS—Stuurman. 
geboren te Waterside-Collery 11-8-1916. 
Echtgenoot van Marie Vynck. 

Arthur LENAERS—Motorist 
geboren te Adinkerke 14-9-1911. 
Echtgenoot van Henriette Klutsch. 

Amandus BULTEKL—Matroos , 
geboren te De P.innc 1-5-1020. 
70on van Kmilc lïiiliecl en %'an Etnma Hoepnline. 

Louis MALLEKEYDT—Matroos , 
geboren te Heist a / / 9-1-190-1. 
Echtgenoot van Eugenie Vandewalle. 

Constant MALLEKEYDT—Jongen , 
geboren te Heist a/-; 10-9-1928. 
zoon van I-ouis Mdllefeydt en Eugenie Vandewalle. 

Doodsantje van de H.77 « Gilda » 
« Beminde ouders in België, vaarwel, in het rijlc hiernamaals 
» zuilen wij eikander weerzien ». 
« Vrienden en Icennlssen leert deze les van ons, ais de zee 
" slaat, siaat ze hard en zonder genaden, weest dus immer 
'< bereid ». 

Legendarische schepen sterven niet... 

Dit is normaal en de H.77 «Gllda» zal herleven. 
De Vlaamse letterkundige Johan BALLEGEER uit 
Lissewege die eveneens conservator is van het 
Sincfalamuseum te Knokke-Heist, werd door de 
oorlogsavonturen van onze Vlaamse vissers en 
vooral door de tragische en legendarische geschie
denis van de H.77 «Gllda» geïnspireerd. Hij is 
druk bezig aan het schrijven van een nieuwe ro
man getiteld : « De H.77 Is gebleven ». Het gaat hier 
over een roman met historische achtergrond. De 
lezer zal opnieuw vanuit Zeebrugge vluchten, aan 
de ontruiming van Duinkerke meenemen, Engeland 
bereiken en in dit land verblijven om eindelijk met 
het schip in de lucht te vliegen. Het hoofdperson-
nage is misschien wel Constant IVIALLEFEYDT, be
ter gekend onder zijn iapnaam «Stantje Bloaze» 
wiens vreedzaam kwajongensleven op 10 mei 1940 
bruusk werd afgebroken en die op de leeftijd van 
14 j . en drie maanden op zee moest sterven. Hij 
mocht juist sedert drie maanden meevaren ! Johan 
BALLEGEER schrijft graag over historische en ook 
maritieme onderwerpen. Hij heeft nameiiijk een 
boek geschreven over de Oostendse Compagnie en 
dit boek getiteld : «De Scheepsjongens van de 
KEYSERINNE» wordt juist herdrukL Hij werkt 
zorgvuldig en gebruikt b.v. de artikels uit NEPTU-
NUS als documentatiebron. Wij wensen hem veel 
moed en veel sukses. Een dergelijk populair literair 
werk zal wellicht meer dan een gedenkteken bij
dragen tot het bewaren van de heldendaden van 
onze Vlaamse vissers tijdens W.O. II bij de toe
komstige generaties. 

Wij danken hartelijk de talrijke personen die ons 
bij de opzoekingen hebben geholpen. 

Mei 1980 VERLEYEN Jean 

Avez-vous déja la 
«Cravate force navale» ? 

Hebt U reeds een 
«Zeemachtdas» 
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ONZE VISSERS 
De artikelenreeks van onze medewerker Jean Verleye», heelt de enorme verdienste dit hardwerkend deel van onze be 
volking - de vissers . in de schijnwerper te plaatsen De rol die zij gespeeld hebben tijdens de laatste wereldoorlog is door 
te weinig mensen gekend, hoofdzakelijk omdat onze vissers bescheiden mensen zijn, die niet graag met hun heldendaden 
te koop lopen De redaktie van Neptunus beschouwd het als een eer regelmatig bijdragen te kunnen publiceren 
Vanwege de heer Raymond Borrey mochten we een reeks merkwaardige foto s uit de oorlogsjaren 1943 te Bnxham ont 
vangea Dokumenten welke we hier graag afdrukken 
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Foto boven : Gustaaf, Robert, Oscar en Raymond BORREY aan het werie in Brixham (1943). 
Foto onder : Belqische Vissersvloot. 
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Foto boven : Gustaaf, Robert, Oscar en Raymond BORREY aan het werk in Brixham 1943 

Foto onder Belgische Vlssersvloot Brixham 1943 

ok.... ^''Ë^S^'f^m. 
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Robert, Gustaaf, Oscar eo» Raymond BORREY aan het maken van een mast voor de Belgische vissers te Brixham 1943. 

/ 
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Une marine flamande 
méconnue de Minderhout 

Par J. Dams et C. Pfister 

Les Musées Royaux des Beaux-Arts de Belgique 
possèdent depuis 1859 une toile de Hendrik van 
Minderhout. Cette peinture aux dimensions impor-
tantes (H.: 1m.80, L.: 2m.71) (1) porte comme titre 
« La Plotte espagnole è Mardyck». (photo n° 1) Mal-
gré la rareté relativa du sujet par rapport è la 
production anglaise ou hollandaise de cette époque, 
il semble bien que cette oeuvre soit restée dans 
Ie purgatoire des réserves. Les récentes expositions 
maritimes, telles « En rade, la vie au rivage des 
ports europeens » (Anvers, 1973) ne la mentionnent 
pas. 

Essayons done, en un premier temps, de décrire 
l'ensemble des scènes reproduites. 

Photo 1 (Copyright A.C.L. Biuxelles) 

Description du sujet 

De gauche a droits : 

— une estacade en bols, assez élevée, surmontée 
de quelques pieces d'artillerie. 
— Ensuite un important vaisseau è deux ponts dont 
nous voyons la poupe en fer a cheval dans tout 
son détail, richement ornée et sculptée. II déploie 
une partie de ses voiles : de la proue è la poupe 
elles sont déjè ferlées : 
la civadière et son perroquet sur Ie mat de beaupré, 
Ie petit hunier sur Ie mSt de misaine, 
Ie grand pertoquet et Ie grand hunier sur Ie grand 
mat. 
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A l'arrlère-plan, un autre vaisseau aussi impression-
nant emerge de la brume, ou plus exactement de la 
fumée, due probablement, non è des tirs au canon, 
mals aux operations de calfatage. Nous les voyons 
tres bien sur Ie bordé droit du vaisseau a l'étoile, 
et cela explique la presence de petites embarca-
tions autour de lui. 

— Ie milieu du tableau représente une grande 
échappée vers le large : une barque longue a deux 
mats, tres appréciée des Dunkerquois jusqu'a la 
fin du XVir siècle pour effectuer leurs entreprises 
de course. A l'arrière-plan, emerge un important 
banc de sable sur lequel est échouée probablement 
une autre barque longue. Dans le lointain, envelop-
pés dans une légere brume, quatre vaisseaux, è 
i'ancre sans doute, les voiles ferlées. 

Sur la droite de la toile, un groupe de trois vais
seaux fait pendant a celui de gauche, mais de di
mensions plus réduites et plus sobres de decora
tion. II y règne une grande agitation : tous sont en 
train de déferler leur gréement, le hunier du grand 
mat sur Ie navire entouré de quelques barques, Ie 
hunier et la misaine sur Ie navire dont la proue 
pointe en direction du rivage. 

A l'extrême droite, I'estran, quelques petites sil
houettes dominees è l'arrière-fond par de tres hau-
tes dunes desquelles emerge une tour quadrangulai-
re. 

Reste la scène du premier plan qui se déploie sur 
toute la longueur du tableau. Deux jolles embarca-
tions attendent; sur chacune d'elles une fanfare 
joue en l'honneur d'une dame habillée d'une riche 
robe d'un jaune eclatant. Beaucoup de precautions 
sont prises : d'une part deux valets la portent pour 
qu'elle ne se mouille pas, les rameurs d'autre part 
font fout leur possible pour faire avancer le canot 
vers I'estran. Le canot, peint de frais, décoré è la 
poupe est revétu Je toile flottant au vent. L'escadre 
s'attend done a la visite d'un haut personnage et 
avait préparé la reception en consequence. 

Derrière la silhouette feminine, se déploient quel
ques hommes richement vêtus; capes, dentelles, 
chapeaux ; un homme d'Eglise tout de noir habillé, 
ensuite les montures, enfin un carrosse tiré par 
quatre chevaux. 

En conclusion, nous serions tentés de changer le 
tilre du tableau de la maniere suivante : «Visite 
ou inspection de l'escadre espagnole è Mardyck ». 
IVlais tout cela suppose, en premier lieu, que la 
scène se passé bien a Mardyck et que la flotte 
soit bien espagnole. 

Analyse topographique 

Depuis la fin de la Trève de Douze Ans jusqu'au 
traite de Munster, le littoral flamand fut tres sou
vent témoin d'importants combats navals se dé-
roulant de Gravelines a Ostende. Le lieu a done son 
importance. 

Certes, sur la charpente de l'estacade est inscrit 
tres lisiblement «Mardika Relicta». L'inscription, 
tres Claire en elle-même, ne vaut que si tous les 
elements du tableau sont identifies, lis sont au 
nombre de trois. 

a) le banc de sable at la rade. 

Le banc de sable s'appelle le Schurken. II sépare 
la haute mer de la Fosse de Mardyck oCi mouillent 
les vaisseaux du premier plan. Une carte intitulée 
« Havre de Duynkerke et places voisines» par le 
Capitaine Pieter Codde montre la situation en 1614. 
Le Fort de Mardyck existe déja, sans être mention-
né face è lui le « Scheurtjen », avec en dessous le 
chiffre 3 (probablement des brasses), C'est le plus 
ancien document connu è ce jour sur cette portion 
du littoral. II est peu explicite; mais intervient 
alors I'historien Faulconnier qui, dans sa « Descrip
tion Historique de Dunkerque» éditée è Bruges 
en 1730, publie nombre de documents originaux 
du XVir siècle. En particuHer, page 11 du livre 
VI, 11 illustre son commentaire de quatre cartes 
sinon levees, du moins utilisées par Van Langren, 
probablement Michel-Florent, le mathematician du 
Roi Philippe IV. Ces cartes datées de 1624, 1625, 
1639 et 1645, nous montrent revolution du littoral. 
En 1624, le Schurken domlne la marée basse de 
douze pieds. C'est la scène dépeinte ici, puisque les 
vaisseaux sont presque hors de I'eau. La profondeur 
de la Fosse n'est plus alors que de quatre pieds. 
Quarante ans après, le Schurken engraisse et si 
la profondeur reste la même, la largeur de la Fosse 
se reduit: les navires dolvent y mouiller en file 
indienne. Le banc de sable se soude au continent 
vers 1658. Le Schurken était alors un veritable rem
part naturel qui interdisait aux Hollandais toute at
taque directe sur la flotte au mouillage, protegee en 
plus par le fort de Mardyck. Un extrait des comp-
tes de la vllle en 1623 indique bien leur situation 
respective : « ... livraison de deux grands tonneaux 
servants de signale pour mettre sur le banc nommé 
Het Schurken, a I'opposite du nouveau fort prés de 
Mardycke...». 

b) le fort de Mardyck. 

Si nous nous en tenons è la correspondance of-
ficieile de la Cour d'Espagne, Mardyck apparatt pour 
la première fois dans une lettre d'Isabelle en date 
du 13 octobre 1623. Elle donne ses recommanda-
tions è Jean van de Wouwere, commis du Conseil 
des Finances, préposé a la surveillance du Fort de 
Mardyck. Ce dernier devient une veritable citadelle 
en miniature, tres bien representee sur une gravure 
de 1625 (photo n° 2). Nous av,ons trace dans la cor
respondance de ces divers renforcements du Fort 
(en particulier la lettre d'Isabelle du 5 novembre 
1625). C'est un point stratégique d'importance ca-
pitale. Qui tient Mardyck, tient Dunkerque : cette 
dernière vllle, pendant toute l'époque espagnole, 
reste exposée aux plus graves dangers. Le Cardinal-
Infant demande en vain, en aoüt 1642, un crédit 
particulier pour assurer la defense du port flamand. 
Le Marquis de Castel-Rodrigo reconnatt, en avril 
1646, que cette place est mal fortifiée, et ne peut 
être défendue sans le concours de l'armée entière. 
(2) 

Aussi est-ce sans étonnement que nous constatons 
que d'Spres luttes se déroulent a partir de 1644, 
date de la prise de Gravelines par Gaston d'Orléans. 
L'année suivante, les Espagnols perdent, puls re-
prennent Mardyck. Le Due d'Enghien se rend mattre 
une nouvelle fois du terrain, et Dunkerque dolt 
capituler le 11 octobre 1646. Une lettre du Gou
verneur d'Estrades nous permet d'avoir une idéé de 
l'état des lieux en septembre 1650, soit quatre ans 
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Pholo 2. La visite de I'Infante Isabelle k Dunicerque en 1625 fGravnre de Ia Bibllothèque Nationale, Estampes Va, 125.) 

après la bataille : « ... Ie fort de bois de fa rade de 
Mardyck est è demi tombe et les canons ren-
versés, Ie pilotage ayant été emporté par la mer... 
c'est une perte irreparable et qui donnerait liber
ie aux vaisseaux ennemis d'y venir demeurer com
me les amis...» (3) 

c) troisième element topographique : les dunes. 
A l'extrême droite de la toile, s'étale l'estran do-
miné par de hautes dunes. Dans Ie lointain, une 
tour apparatt: c'est l'actuel beffroi de la ville de 
Dunkerque. En réalité, pour l'époque qui nous con-
cerne, c'est encore la tour de l'église Saint Eloi, 
formant un seul ensemble. Ces dunes et Ie clocher 
de la grande église sont d'une extreme importance 
pour les navigateurs d'alors. Citons un extrait des 
Flambeaux de la Mer» (Amsterdam, 1694) qui ex-
plique les manoeuvres d'approche pour entrer a 
Dunkerque : « Mettez Ie grand clocher de Dunquer-
que a la première haute dune grise qui est au 
cóté oriental de la ville, alors 11 sera au sud et quart 
sud de vous, tenez-le ainsi et cinglez...». Cette 
grande dune grise est parfaitement representee dans 
Ie Sanderus. 

La topographie ne faisant plus de problème, pas
sons a la scène du premier plan. 

Analyse du sujet 

La scène se résumé en Ie déplacement d'une dame 
de tres haute qualité, rendant visite a l'escadre 
espagnole. 

De Charles-Quint è Louis XIV, Dunkerque n'a connu 
qu'un seul passage de cette importance effectué 
par une femme : c'est celui de l'Archiduchesse 
Isabelle. La chance veut que nous ayons Ie carnet 
de notes de son chapelain Philippe Chifflet (Bibllo
thèque de Besanpon). II relate dans Ie menu détail 
Ie séjour de I'Infante du 13 aoQt au 6 novembre 
1625. (4) 

Dès Ie samedi 16 aoüt, elle inspecte Ie Fort de 
Mardyck, décrit de la maniere suivante par Chifflet : 
« assez avant dans la mer, lorsqu'elle est enflée, et 
construit de bois de charpenterie, haut d'environ 
douze OU treize pieds en forme de boulevard 
qui sert de platteforme sur laquelle sont poses six 
demy-canons, les bouches tournees vers les vais
seaux de l'ennemi. » (photo n" 2). 

Les visites furent nombreuses, voire quotidiennes. 
En effet, la flotte est devenue Ie cordon ombilical 
qui relie la Peninsule Ibérique a ses provinces du 
Nord. L'or, les troupes fraïches, les nouvelles urgen-
tes arrivent par cette voie. En 1625, la Flotte royale 
compte une vingtaine de vaisseaux. lis ne sont pas 
les seuls : a l'arrière-plan du tableau nous en 
voyons d'autres qui ne sont pas espagnols. lis font 
partie de la puissance escadre hollandalse qui 
exerce son blocus entre aoüt et novembre de 
chaque année. Aussi n'y a-t-il pas un jour sans 
escarmouche qui, la plupart, se réduisent a des 
échanges d'artillerie è longue distance. 

Neanmoins, 11 est difficile de reconnaitre I'Infante 
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Isabelle dans cette frêle jeune femme habillée de 
jaune, d'aulant que les costumes des cinq person-
nages qui l'entourent ne sont point de son époque, 
mais du milieu du siècle, l'époque de l'Archiduc 
Léopold-Guillaume. Connaissant mal la composi
tion de cette cour, il nous est impossible d'identifier 
les individus qui sont sur cette plage. 

Passons-donc aux navires ; pouvons-nous relever 
leur identité ? La decoration de la poupe est sou
vent d'un précieux secours, car il y avait souvent 
correspondance entre Ie nom du vaisseau et sa 
decoration chargée de symbolisme. En 1625, l'un 
des chapelains de l'lnfante, Chifflet, nous signale Ie 
fait : Ie 4 novembre, Isabelle va se rendre compte 
du déséchouage d'une patache hollandaise jetée 
sur Ie sable par la tempête du 23 octobre. L'au-
mónier écrit: « C'est une patache ou lachte (yacht) 
qu'on appelle Lyon Rouge a cause d'un lion rouge 
qui est a la poupe. » 

Sur Ie plus grand des vaisseaux (photo n° 3), le 
chateau arrière est décoré d'un balcon soutenu 
par une série de cariatides qui représenten! des 
ottomans, fort reconnalssables a leur turban, et 
porte aussi une gigantesque étoile surmontée de 
deux angelots. (5) Sur le vaisseau de drolte, la 
poupe est plus sobre de decor: pas de balcon 
mals un simple tableau sur lequel est peint un écu 
enserré dans le panache d'une heaume imposant 
(photo n° 4). Le détail le plus interessant se re
vele être l'écu : il est de forme hispano-flamande et 
porte les armes de la Biscaye, ce qui est tres lo-
gique. Les ports espagnols les plus proches de la 
Flandre sont ceux de Biscaye, è tel point que 

Photo 3. Copyright A.C.L. Bruxelles 

Photo 4. Copyright A.C.l. Bruxelles 

Philippe IV prévoit un port de refuge spéclalement 
affecté è la Flotte de Dunkerque a Los Pasajes 
(a cinq kilometres de San Sebastian) en 1627. Ce 
navire appartiendrait done è la Flotte Royale. 

Mais a cette époque, la flotte espagnole compte 
plusieurs escadres bien différenciées : une operant 
en Méditerranée, une en Amérique, en particulier 
devant le Brésil, enfin une pour les mers nordlques. 
Cette dernière est couramment designee sous le 
terme de « Escadre de Dunkerque », et alle possède 
la particularité d'arborer le pavilion des Dues de 
Bourgogne. C'est justement eet embième qui se 
déploie avec nonchalance au dessus du chSteau 
arrière du navire a l'étoile; il porte le «sautain 
écoté », c'est-è-dire les fameux batons noueux qui 
devaient « rosser le Roi de France ». Nous sommes 
bien en presence de navires de l'escadre flamande. 
(6) Si l'identité du pavilion n'y sufflsait pas, l'hypo-
thèse serait corroborée par la presence en dessous 
du fanal des armes du Comte de Flandre inscrites 
dans un ovale. Le titre exact du tableau est done : 
« Le mouillage de l'Eseadre de Dunkerque», ou 
mieux «L'Armada de Flandre devant le Fort de 
Mardyck ». 

Cette identification permet d'expliquer partiellement 
le choix des Tures comme decoration du chateau ar
rière. II n'est peut-être pas du simplement è revolu
tion du gout (pensons è l'importance de l'Orient 
dans l'oeuvre de Rembrandt). Les navires de l'es
cadre de Flandre combatirent plusieurs fois les 
barbaresques et ramenèrent de nombreux prison-
niers a Dunkerque (1628, septembre 1640, avril 
1642, juillet 1643). (7) 
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Datation du tableau 

Elle est extrêmement facile dans la mesure oü un 
chronogramme nous la livre, et ce chronogramme 
est tres clair dans l'inscription è la gloire de 
l'Archiduc Léopold-Guillaume, peinte sur Ie navire è 
l'étoiie : 

astra MILItant LeopoLDO 
qui signlfie : M = 

I = 
L = 
I = 

L = 
L = 
D = 

(photo n" 3) 
1000 

1 
50 
1 

50 
50 

500 

1652 (8) 

Nous sommes done en presence de l'oeuvre la plus 
précoce de Hendrik van Minderhout, né è Rotterdam 
en 1632. De ce peintre il existait en 1964 soixante 
et onze tableaux repérés. (9) Ce sont en general 
des vues de ports plus ou moins imaginaires tein-
tées d'un orientalisme factice Les toiles conservées 
aux Musées de Dunkerque, Bergues, Samt-Omer 
sont de cette veine La toile étudiée appartient è 
un tout autre univers : Ie récit historique prime, Ia 
fidélité au cadre, aux circonstances s'impose 
d'emblée, avec de nombreux détails réalistes (les 
equipages de marins, les chiens devant Ie carrosse, 
les joueurs de cartes assis è l'extréme droite) Tout 
cela nous ramene è une autre oeuvre signée et 
datée représentant Ie port de Bruges en 1653 (10) 
Nous avons done devant nous une oeuvre de jeunes-
se, hollandalse d'esprit. Un argument supplementaire 
nous est fourni par Ie tableau lui-même et par 
l'inscription dont nous avons parlé • « Astra militant 
Leopoldo», que nous pouvons traduire grossière-
ment en «Que les astres servent Leopold» ou 
« Que les astres soient favorables è Leopold ». Si 
nous consultons la «Correspondance de la Cour 
d'Espagne» publiée par Lonchay, Cuvelier et Le-

fevre, nous voyons que l'Archiduc Léopold-Guiliaume 
ecrit de Bruxelles pour la première fois è partir de 
1647 11 gouverne les provmces fidèles jusqu'en 1656 
Nous avons done une fourchette chronologique qui 
situe l'oeuvre Maïs Dunkerque capitule Ie 11 
octobre 1646 11 est difficile d'imaginer alors une 
commande officielle de la part de Madrid ou de 
Bruxelles Par centre, Ie 16 septembre 1652, l'Archi
duc en personne repeit la reddition du Comte d'Es-
trades, Ie Gouverneur franpais de Dunkerque II est 
done tres logique de placer la commande de 
l'oeuvre dès la fin de l'année 1652, et nous som
mes un peu surpris de l'extréme rapidité d'exécu-
tion de la part d'un tout jeune peintre Pouvons-nous 
retrouver l'origine du tableau ^ Le contenu politique 
de la toile est évident, la glorification de l'Arehiduc 
est des plus visibles. Une institution ou une person
ne quelconque dut passer commande Les ordres 
de paiement de rArchiduc révèlent le nom de David 
Teniers le Jeune, mals pas celui de Minderhout 
(11) Sommes-nous alors en presence d'une com
mande locale, par exemple des échevins de Dun
kerque, heureux de se retrouver sous l'étendand du 
Rol Catholique ? Malheureusement les comptes de 
la ville ne mentionnent pas un tel achat II en est 
de même pour le comple de Bergues de 1652 (12) 
Peur l'instant l'origine de l'oeuvre nous échappe 
En guise de conclusion, nous reprendrons les ter-
mes du R.P Hambye «Les historiens modernes 
hoilandais et espagnois souligent sans difficuité le 
róle capital joué par la Flotte des Pays-Bas dans 
les guerres menées par l'Espagne centre les provm
ces rebelles et centre la France . l'Armada du Nord 
valait mieux, beaucoup mieux que la plupart des 
escadres de la Péninsule En Flandre, il y avait 
plus d'organisation, plus de régularité, surtout plus 
de savoir-faire et de competence » (13) 
Nous sommes tres heureux de pouvoir enfin la 
montrer réellement : notre icenographie maritime, 
celle des Pays-Bas espagnois est, pour l'époque, 
des plus iimitée, ce qui explique que la dernière 
histoire maritime des Anciens Pays-Bas fasse Ia part 
trop belle aux Provinces Septentrionales (14) 

Notes 

( 1) Titre actuel «La Flotte espagnole è Mardyck » acquis 
par M Etienne Le Roy en 1859, n** d'inventaire 1432, 
n° de catalogue 309 

( 2) H Lonchay, J Cuvelier, J. Lefevre • « Correspondance 
de la Cour d Espagne sur les affaires des Pays-Bas », 
T III, p. 523 

( 3) Dr L Lemaire, «Dunkerque sous la première domina
tion frangaise », in Bulletin de 1 Union Faulconnier, T 
20, 1923, p 281 

{ 4) Dr. L. Lemaire, « L'Infante Isabelle, Gouvernante des 
Pays-Bas a Dunkerque », in Bulletin de 1 Union Faul
connier, T 23, 1926, pp 111 a 208 

( 5) Notre ami Jean Verleyen nous signals le rapport qu il 
pouvait peut-être avoir entre cette étoile et la comète 
qui traversa le ciel des Pays-Bas Meridionaux è Ia fin 
de l'annee 1652 Cette annee-la, 1 Archlduc Leopold 
avait remporte une serie de succes, presque inexplica-
bles, sur la France. Il avait reconquis Gravelines, Mar
dyck et Dunkerque En realite, il sut profiter de l'anar-
chie provoquee en France par la Fronde dirigee contre 
Mazarin alors que Louis XIV etait encore enfant 
Maïs, en ces temps, quand on parlait des astres, beau
coup pensaient a 1 astrologie et tres peu è l'astrono-
mie Du coup, l'opinion publique etablit un rapport entre 
les succes de l'Archiduc Leopold et le passage de la 
comète Van Langren fit un rapport, le comparant è 
un autre passage de comète qu il avait observe è 
Ostende en 1618 et l'accompagna de commentaires qui 
prouvaient qu il ne croyait en rien è l'astrologie (J 
Verleyen, «L Ecluse Jean-Bart è Mardyck », in Sirene, 
n° 114, dec. 78/janv. 79, p. 23) 

( 6) Ch Terlinden • « Les tableaux d'histoire au Musee 
Royal d'Art Ancien a Bruxelles » Publication du 
Patrimome des M R B.A Conferences de 1940-41, apporte 
d utiles precisions au sujet des oriflammes ainsi le 
grand-mat du vaisseau de gauche porte le pavilion et 
la flamme aux couleurs d Ostende et de Bruges (p 34) 

( 7) Ed Hambye S J , « L Aumónerie de ma Flotte de 
Flandre au XVII" siècle », Louvain, 1967, p 112 

( 8) Ch Terlinden, op cit , signale simplement que « deux 
inscriptions chronographiques donnent toutes les pre
cisions desirables sur la date de I evenement » maïs 
sans fournir la demonstration La lecture d un chrono
gramme ne paraït pas evidente 

C 9) C Duits « Hendrik van Minderhout » dans Duits 
Quaterly, 1964, n» 5, pp. 10 h. 16 
< Comme 1 indique 1 auteur, il y a impossibihte materielle 
a situer ce tableau en 1653 puisque Ie bassin repre
sente n est inaugure qu'en 1665 Cette dernière date est 
d autant plus plausible qu en 1852 I erudit Couvez 
mentionne I oeuvre comme etant datee de 1665 II y 
eut sans doute modification lors de la restauration du 
tableau en 1876 probablement » 

(10) Voir notice dans le catalogue « Stadsgezichten » 1977 
par Dr A Janssens de Bisthoven 

(11) J Lefèvre • «La Cour de 1 Archlduc Leopold-Guillaume 
1647-1652 » in « Archives, Bibliotheques et Musees de Bel-
gique », 1928, n" 5 
Notons que le manusent s arrete a la date du 31 decem-
bre 1652 Connaissant les difficultes de tresorerie, les 
paiements etaient effectues avec beaucoup de retard 
Aussi ne faut-il pas exclure la possibilite d une com
mande de la part de 1 Archiduc ou de son entourage 
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(12) Nous avons pensé a une commando locale ; en effet, 
lors de la pnse de la ville par les Francais en 1646, 
1 ensemble des corsaires dunkerquois se réfugient è 
Ostende. La population est nettement hispanophile. Les 
corsaires ; les corsaires participent au blocus de leur 
ville d'origine lors de sa reprise en 1652. Leurs navires 
portent done Ie pavilion d'Ostende, maïs sont en réalité 
dunkerquois. Ce fait pourrait alors expliquer i'empres-

sement de passer commande pour relater ce retour 
glorieux a la ville natale et la rapidité d'execution. 

(13) Ed. Hambye, S J-, op. cit., p. 158. 
(14) « Maritiem geschiedenis der Nederlanden », De Beer 

Maritiem Bossum, T. 1 et 2, 1977. 
Pourtant Ch. Terlinden avait fait remarquer que « seule 
la source monumentale attire l'attention sur ce fait 
dont les sources ecrites ne parlent presque pas. » 
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Op zoek naar de Nautische Fenix 

Door FKP(R)D. Van Houdt W.F.J. 

Gebruik werd gemaakt van in de pers ver
schenen gegevens, aangevuld door hypothe
ses. 

OUD WORDEN EN JONG BLIJVEN... 

Éénmaal de definitieve plannen van een oorlogs
schip goedgekeurd, zet zich een onomkeerbaar pro
ces in : de veroudering. 

Geen enkel vaartuig weerstaat hieraan. Reeds vóór 
het van stapel loopt, is ergens ter wereld een idee 
geopperd of een technische vinding gedaan, welke 
er eens zal toe bijdragen dat het vaartuig zijn ge
vechtswaarde verliest, dient afgeschreven voor 
sloop, of in de strijd vernietigd wordt. 

Veelal is het niet zozeer de structuur van het schip 
die aan de basis van de veroudering ligt. Meestal 
zijn het de dedectiemiddelen en de wapensyste
men die niet meer passen in het kader van de 
gewijzigde omstandigheden. 

De veroudering kan niet opgeheven worden ; ze kan 
wel vertraagd of tegengegaan worden door perio-
disch moderniseren. Tal van scheepstypes kenden 
alzo een tweede, of zelfs derde jeugd, na - al dan 
niet verstrekkende - ombouw. 

Door evenwel reeds vóór de bouw, tijdens het op
maken van de plannen, de nodige schikkingen te 
treffen kan later moderniseren veel vergemakkelijkt 
worden. 

Een eerste mogelijkheid bestaat in het voorzien 
van een groot groeipotentieei door «open ruimten» 
te voorzien voor latere aanwending. 

Een tweede mogelijkheid schuilt in het zodanig aan
brengen van detektiemiddelen en wapensystemen 
dat aiternatieve i<euzen gemakkelijk te verwezen
lijken zijn. Dit laat ook toe, vertrekkend van één ba
sistype, varianten te ontwikkelen met optimale ge
schiktheid voor meer gespecialiseerde opdrachten. 

... DOOR GROEI,.... 

Bij het ontwerp van de fregatten van de « Leander-
klasse » werden voornoemde mogelijkheden niet uit 
het oog verloren. Van 1959 tot 1972 liepen ruim 40 
schepen van dit type van stapel. Ze zijn in dienst 
bij vijf verschillende marines. De structuur van al 
deze schepen is praktisch identiek (enkel de breed-
te-over-alles werd gewijzigd voor de laatste pro
ductiereeks). 

Oorspronkelijk bestonden de wapensystemen ui t : 
a) Wasp-helikopter met dieptebommen, anti-duik

boot-torpedo's (onderwaterdoelen) of geleidetui-
gen (opperviaktedoelen). 

b) Klassiek geschut : geschutstoren met twee 115 
mm stukken ; tevens twee 40 of 20 mm stukken 
(oppervlakte- en luchtdoelen). 

c) Vierdubbele Seacat (oppervlakte- en luchtdoe
len). 

d) Antiduikbootwapen : een drieloopsmortier voor 
dieptebommen (onderwaterdoelen). 

De detektiemiddelen omvatten o.a. een sonar voor 
korte en middelgrote afstand in een intrekbare 
koepel onder de romp. 

Onder invloed van de zich wijzigende omstandig
heden, om te gemoet te komen aan de wensen 
van buitenlandse kopers en ten einde een taakver
deling in de eigen strijdkrachten mogelijk te ma
ken, werden de wapensystemen aangepast door uit
breiding of vervanging. 

Zo treft men nu combinaties aan met; 

a) 2 of 3 lanceerinrichtingen voor Seacat. 
b) Lanceerinrichtingen voor antiduikboottorpedo's. 
c) Ikara (tegen duikboten - grote reikwijdte). 
d) Exocet (tegen oppervlaktedoelen - grote reik

wijdte). 
e) Overwogen wordt de Seacat te vervangen door 

Seawolf en 
f) een ander type helikopter met meer mogelijkhe

den in te schepen. 

Soms werden de geschutskoepel en de mortier ver
wijderd. Soms bleef de geschutskoepel behouden. 

Op meerdere schepen van dit type werd V.D.S. 
(variable depth sonar) aangebracht. Dit bijkomend 
detektiemiddel laat toe onderzeedoelen op te spo
ren onder temperatuurlagen in het water welke 
voor de normale sonar ondoordringbaar zijn. Daar 
dit toestel zich in onverstoord water bevindt is zijn 
reikwijdte ook aanzienlijk groter dan die van een 
sonar-toestel dat aan boord opgesteld is (Fig. 1). 
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De waarde als A/S vaartuig wordt aldus aanzienlijk 
verhoogd. 

Het fregat van de « Leander-klasse» geeft aldus 
blijk van een een uitzonderlijke weerstand aan ver
oudering. 

Deze eigenschap is te wijten aan het grote groei
potentieel eigen aan het oorspronkelijke plan en 
aan de ruime keuzemogelijkheden wat bewapening 
betreft. Zelfs het aanbrengen van wapensystemen 
welke ten tijde van het oorspronkelijk ontwerp en
kel in conceptie (of helemaal niet) bestonden, blijkit 
mogelijk. 

Op te merken valt dat detektiemiddelen en wapen
systemen steeds een homogeen geheel vormen. 

... EN DOOR VOORAF GEPLANDE CHIRURGIE 

De Ingalls Shipbuilding division van Litton Industries 
ontwikkelde voor de LHA's van de «Tarawa »-klasse 
(40.000 ton) een gans nieuwe constructiemethode 
welke erin bestond vooraf klaargemaakte - en in
gerichte - scheepsdelen (modules) samen te voe
gen op een wijze die meer leek op « bandwerk » uit 
de auto-industrie dan op klassieke scheepsbouw. 

Verder doorgedacht liet de «module-bouw» toe de 
« Spruance «-klasse destroyer te ontwikkelen. 
Van 1972 tot heden werden meer dan 30 schepen 
van dit type besteld waarvan het overgrote deel 
reeds opgeleverd werd. Zeer waarschijnlijk zal de 
bouw nog voortgezet worden. 

Het succes van deze klasse is te danken aan het 

Fig, 1. Vergelijking ingesclieepte en gesleepte aktieve Sonar 
1. Weerkaatsing door temperatuurlaag (T) : geen kontakt. 
2. Buiging door temperatuurlaag (T) : wel kontakt docli de lokalisatie is fout. 
3. Variable Depth Sonar (V.D.S.) onder temperatuurlaag (T) : wel kontakt en Juiste lokalisatie. 
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PHOEBE (Exocet Groupe) U K Leander Class Photo Wright & Logan 

ARETHUSA (Ikaragroup) UK (Leander Clas») 

Gegegevens LEANDER-KIasse 

Waterverplaatsing 2500 T - 2900 T 
Afmetingen 113 4 x 12,5 x 5,5 m 
of 113,4 X 13,1 X 5,5 m 
Voortstuwing 2 assen - 2 stoomturbines - + 30 000 pk 
Elektriciteit geleverd door de turbines en tevens door twee diesel generators 
Snelheid 30 knopen 
Bemanning 250 i 265 koppen 
Sommige schepen hebben een detachement mariniers aan boord 

Photo C & S Taylor 
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feit dat vertrokken werd van één vaste romp en 
krachtige voortstuwingsmiddelen. Uitgaande hier
van werden modules ontworpen welke bewapenings-
en detektiesystemen bevatten. 

Dit laat toe : 
a) Verschillende varianten samen te stellen in 

functie van de uit te voeren opdrachten, en dit 
bij de bouw. 

b) Door vervanging van bepaalde modules van de 
ene variante over te gaan naar een andere, en 
dit na de bouw. 

c) Naar gelang nieuwe wapen- en detektiesyste
men ontwikkeld worden deze in nieuwe modules 
onder te brengen en oudere schepen te moderni
seren op vlugge en efficiënte wijze door het 
vervangen van een « verouderde » module door 
een nieuwere. 

Vooral deze laatste mogelijkheid is zeer belang
wekkend. Ze laat toe het schip aan te passen aan 
volstrekt nieuwe omstandigheden. Waarschijnlijk zal 
dit het grootste voordeel van de modules blijken. 

Door de bouwers worden op dit ogenblik een tien
tal varianten aangeboden. 

In het kader van dit artikel zijn vooral van belang : 
a) De « basis «-versie : duikbootbestrijdingsdestroy-

er. 
b) De « gemoderniseerde » versie : duikbootbestrij-

dingsdestroyer met meer mogelijkheden. 
c) De « omgevormde » versie : luchtverdedigings

vaartuig, tevens antiduikbootdestroyer. 
Alle reeds genoemde versies zijn helicopter-
destroyers. 
Het gebruik van V/STOL vliegtuigen wordt mo
gelijk bij : 

d) De « vergrootte hangar » versie. 

Al deze versies beschikken over de standaard romp 
en de standaardvoortstuwing. 

De antiduikbootuitrusting van deze versies is weer
gegeven in volgende tabel. 

Versie 

Basis 

Gemoder
niseerde 

Omge
vormde 

Vergrootte 
Hangar 

Boegsonar 

AN/ 
SQS 

53 

V.D.S. 

AN/ 
SQS 

35 

Grote afstand 
detektie 

of TACT AS 

luchtvaar-
tuigen 

1 Seaking 
of 

2 IJiiMPS 

2 Seaking 
of 

4 LAMPS 
of 

1 V/STOL 

ASROC 

8 

2 

4 

8 

torpedo 
buizen 

2 voor 
MK46 

torpedo's 

Een eerste opmericing is dat de nieuwe LAMPS lil 
Helikopter (Light Airborne Muiti Purpose System) 
een uitbreiding vormt van de detektiemiddelen en 
wapensystemen van het vaartuig doch tevens een 
autonoom A/S systeem is (time on target 3 uur op 
90 km afstand of één uur op 280 km). 

Het tuig beschikt daartoe over : 

a) een gesleepte MAD (Magnetic Anomaly Detec
tor) 

b) 25 sonobuoys met ontvangpost aan boord van 
de helicopter 

c) 2 A/S torpedo's 

Een tweede opmerking is dat de schepen uitgerust 
zijn met V.D.S. of TACTAS (Tactical Towed array 
Sonar). 

In beide gevallen betreft het gesleepte Sonar. 

Het onderscheid : 
a) Waar V.D.S. de detektiemogelijkheden van het 

schip uitbreidt in de diepte, doet TACTAS dit 
vooral in een horizontaal gebied. 

b) De meeste types van Sonar zenden zelf ge
luidsgolven uit en vangen de weerkaatste 
«echo» op (aktieve sonar). TACTAS luistert 
naar de geluiden die het doel zelf voortbrengt 
(passieve sonar-hydrofoon). 

o) Het gebruik van actieve sonar verraadt de aan
wezigheid van de gebruiker. 
Passieve sonar is «discreter». 

Een derde opmerldng : detektiemiddelen en wapen
systemen vormen een homogeen geheel : 

a) Een kontakt in de onmiddellijke omgeving wordt 
bestreden met torpedo's. 

b) Een verder verwijderd kontakt wordt bestreden 
met « Asroc ». 
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c) Een zeer verwijderd kontakt geeft aanleiding 
tot het gebruik van helikopters als zelfstandig 
duikbootzoeker en -bestrijder. 

Samenvattend : 
1. Veroudering kan bestreden worden door: ver

bouwing. 
2. Dit wordt vergemakkelijkt indien het vaartuig be

schikt over een ruim groeipotentieel of indien 
keuzemogeiijklieden (detectiemiddelen en wa
pensystemen) voorzien zijn. 

3. Grotere schepen kunnen zo ontworpen worden 
dat - door gebruik te maken van modules - de 
detektie- en wapensystemen vlug vervangen kun
nen worden. 

4. Detektie- en wapensystemen dienen een homo
geen geheel te vormen. 

DE JEUGD DER ANDEREN 
De dreiging die uitgaat van de Sowjet onderzeevloot 
doorliep meerdere tijdvakken - elk met eigen ken
merken. 

Een eerste tijdvak vangt aan kort na W.O. II. Zeer 
grote aantallen duikboten van verschillende klassen 
liepen van stapel. Ze waren duidelijk geïnspireerd 
door Duitse voorbeelden. Het waren « klassieke » 
duikboten welke met « klassieke » A/S middelen te 
bestrijden waren. De snelheid onder water was klei
ner dan (of gelijk aan) die aan de oppervlakte ; ze 
was - betrekkelijk - 'laag. 

Kenmerkend voor deze periode is de «Whiskey »-
klasse (1951-1955). Nu nog zijn + 160 schepen van 
dit type in gebruik of in reserve bij de Sowjet ma
rine. 

Uit dezelfde periode stamt het « Zulu »-type, waar
van omgebouwde exemplaren de eerste ballistische 

YANKEE.Klasse (U S S R.) 

tuigen vervoerden die door de Sowjet Unie inge
scheept werden aan boord van duikboten. 

Volgend, benaderend, overzicht geeft bouwperiode, 
aantal exemplaren nu in dienst in de Sowjet vloot 
en snelheid boven en onder water. 

51 
51 
56 
58 
58 
62 

-55 
-55 
67 

-61 
-62 
-67 

Whiskey 
Zulu 
Foxtrott 
Romeo 
Gulf 
Juliett 

160 
19 
60 
12 
22 
16 

17/ 
18 
18 
18 
17,5 
16 

en 15 knopen 
en 15 knopen 
en 17 knopen 
en 15 knopen 
en 17 knopen 
en 16 knopen 

Men merkt op dat dit tijdperk niet bruusk eindigt 
doch dat de productie geleidelijk afneemt. 

Een tweede tijdvak vangt aan in 1958 met de « No
vember » SSN- ei « Hotel » SSBN-klassen. Door ge
bruik te maken van krachtige nukleaire aandrijf-
middelen gaat de snelheid met een sprong omhoog 
en de snelheid onder water wordt hoger dan die 
aan de oppervlakte. De vormgeving van de romp 
en de afwerking van de scheepshuid zijn evenwel 
niet voldoende aangepast aan deze nieuwe snelhe
den en maken deze boten zeer luidruchtig en dus 
betrekkelijk gemakkelijk op te sporen. 

Dit nadeel wordt reeds gedeeltelijk opgeheven met 
de «Echo I en 11» SSN-klassen en met de «Yan
kee » SSBN-klasse schijnt het euvel grotendeels ver
holpen. Deze schepen zijn tevens de eerste die 
worden uitgerust met ballistische tuigen met grote 
reikwijdte. Sommige bronnen melden dat de pro-
duktie van deze klasse gestopt werd In 1974, an
dere menen te mogen besluiten dat ze langer - (of 
nog steeds) - voortgezet werd (of wordt). 

Uit het einde van deze periode stammen de « Char
lie »- en «Victor »-SSN klassen, gekenmerkt door 
hun hoge snelheid onder water. 

CHARLIE-KIasse ( U S S R ) 
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CHARLIE II-Klasse ( U S S R ) 

DELTA-Klasse (U S.S R.) 

De « Charlie «-klasse omvat ook de eerste Sowjet-
duikboten in staat om - onder water - SS-N-7 cruise-
missilen af te vuren tegen oppervlakteschepen. 

De benaderende karakteristieken zijn : 

58 
58-
60 
63-
64-
67 
68-

62 
63 
62 
67 
74? 
? 
? 

Hotel 
November 
Echo! 
Echo II 
Yankee 
Victor 
Char'lie 

9 
13 
5 
28 
34 
20? 

12-16 ? 

20 en 22 knopen 
20 en 25 knopen 
? ? 
20 en 22 knopen 

?en30 knopen 
26 en 31 knopen 

? en30 knopen 

Tijdens deze periode werden heel wat minder klas
sieke duikboten in produktie genomen. Twee nieu
we types zagen (voor zover bekend) het licht : de 
« Tango »-SSK klasse en de « Bravo »-klasse. 

De eerstgenoemde is een soort antiduikboot-duik-
boot uitgerust met torpedo's en - mogelijk - SS-N-15 
(vergelijkbaar met Subroc). 

De laatstgenoemde dient blijkbaar als doel bij 
duikbootoefeningen. 

anti-

De karakteristieken zouden zijn : 

68-79? Bravo 4 of 5? ? minstens 16 

70-? Tango meer dan 7 16 en 20 knopen? 
De derde periode vangt aan in 1969 met het ver
schijnen van de «Delta »-SSBN klasse. Deze nu-
kleair aangedreven klasse vormt nu - samen met 
de « Yankee »-SSBN klasse - de ruggegraat van de 
Sowjet SSBN vloot. 

Over deze klasse 1B zeer weinig bekend daar ze 
zich meestal ophoudt in de Noordelijke Poolzee. Wel 
wordt er een onderscheid gemaakt tussen drie on
derklassen I, II en l i l . De laatste groep werd aan
vankelijk ook aangeduid met de naam « Typhoon ». 
Volgens nieuw-bekend geworden gegevens is de 
« Typhoon » een afzonderlijke klasse - ze is moge
lijk afgeleid van de Delta I, meer waarschijnlijk is 
echter dat ze ontstond uit éénzelfde programma. 

De «Delta-klasse» zou opgebouwd zijn met de 
technologie ontwikkeld in de voorgaande periode. 
De meeste zorg werd besteed aan de geluidbestrij-
ding (voortstuwing, pompen), vormgeving (hydrody-
namische weerstand) en afwerking van de scheeps
huid (rompopeningen). 
Deze technologie is niet statisch en de 2e en 3e 
onderklasse geven de gemaakte vooruitgang weer. 

De « Typhoon » daarentegen schijnt hetzelfde pro
gramma als basis te hebben doch met een meer 
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experimenteel karakter. Het zou voornamelijk gaan 
om het uitproberen van spits-teohnologie overgeno
men uit andere takken van de industrie. Zo zou 
door aanwending van nieuwe metaallegeringen (tita
nium ?) een veel grotere rompsterkte bekomen zijn. 
Dit zou voor gevolg hebben dat deze duikboot zeer 
diep zou kunnen duiken. Tevens zou hij veel beter 
weerstaan aan de ontploffing van de gebruikelijke 
A/S wapens. 

Ervaringen opgedaan met de « Typhoon » vonden 
ook hun toepassing in de « Delta II en III » SSBN 
klassen. De voornaamste bevoordeligde schijnt ech
ter de volledig nieuwe « Alpha »-SSN klasse te zijn, 
welke na een « valse start» een ware anti-duikboot
duikboot werd. Ze heeft nu blijkbaar een zeer grote 
onderwatersnelheid en zeer goede geluidsdemping. 
Tevens bestaat de quasi-zekerheid dat de romp 
op bijzondere wijze bekleed werd om het weerkaat
sen van geluid van vreemde oorsprong tegen te 
gaan (Sonar). 

Een andere begunstigde blijkt de «Charlie II»-
SSN klasse, nu bewapend met SS-N-15 en eveneens 
een anti-duikboot - duikboot. 

Tijdens deze periode wordt de productie van diesel-
elektrische duikboten voortgezet en de nukleair aan
gedreven «Victor» SSN klasse wordt verder ont
wikkeld als anti-duikboot - duikboot. 

Naast de ontwikkeling van nieuwe klassen is het 
aanpassen van bestaande duikboten voor bepaalde 
doeleinden de oorsprong van tal van onderklassen. 
Gelijklopend daarmee worden de schepen gemoder
niseerd. 

Zo zou uit enkele foto's kunnen afgeleid worden 
dat sommige Sowjet-duikboten nu uitgerust zouden 
zijn met een raketsysteem tegen helicopters. Alhoe
wel gerechtvaardigde twijfel kan bestaan aan de 
juistheid van dergelijke deducties zouden, in ge
val ze juist blijken, de gevolgen zeer verstrekkend 
zijn. De duikbootbestrijding zou voor een groot 
deel op een nieuwe wijze dienen aangevat. 

Verder dient opgemerkt dat alle duiikboten (moge
lijke uitzondering de « Bravo-klasse) uitgerust zijn 
voor het lanceren van 533 mm torpedo's afgeleid 
van de M-57. Zonder twijfel is de reikwijdte opge
voerd en mogelijk ook de snelheid 

Sommige schepen beschikken over de SS-N-15, te 
vergelijken met de Amerikaanse Subroc anti-duik-
bootraket welke ondergedoken afgevuurd kan wor
den en ± 30 mijl reikt. 

Waar het Amerikaanse wapen afgevuurd wordt uit 
de normale torpedo-lanceerbuizen zou dit - volgens 
sommige bronnen - voor het Sowjetsysteem niet het 
geval zijn. Indien deze versie juist is zouden enkel 
de dieselelektrische « Tango »-klasse en de nukleai-
re «Charlie II «-klasse over dit wapen beschikken. 

Andere schepen («Charlie I-klasse») zouden be
schikken over onder water afgevuurde cruise-mis
siles (SS-N-7) tegen oppervlakte schepen. Normale 
reikwijdte ± 30 mijl. Deze reikwijdte zou groter 
kunnen zijn indien koerskorrectie door helikopters 
toegepast wordt. (Vereist samenwerking met opper-
vlakteschepen) 

Om het nog steeds bouwen van de «Yankee »-
klasse en zijn bewapening bestaan uiteenlopende 

meningen. Verwezen wordt naar «Toen kwam er 
een beer met een lange staart» (Neptunus 178) 
waar één hypothese toegelicht werd. 

Samenvattend : 
1. Tot voor kort had de produktie van nukleair 

aangedreven Sowjet-duikboten uitgerust met bal
listische tuigen (SSBN) voorrang. 
Nu worden geleidelijk meer aanvals- en antiduik-
boot-duikboten (SSN) gebouwd. 

2. De moderne Sowjet-duikboten zijn : 
a. snel, 
b. stil, 
c. in staat diep te duiken, 
d. goed bestand tegen klassieke antiduikboot-

wapens, 
e. voorzien van wapens met grote reikwijdte 

zowel tegen duikboten als tegen oppervlakte-
schepen en mogelijk ook tegen helikopters. 

3. Te voorzien is dat binnen zeer korte tijd de 
Sowjet onderzeeboot op aiie wereldzeeën een 
numeriek en kwalitatief machtsoverwiciit zal doen 
gelden. 

Het neutraliseren van dergelijk overwicht dient tij
dig aangevat om te voorkomen dat een blijvend en 
doorslaggevend on-evenwicht ontstaat. 

Eén manier waarop dit kan geschieden is het mo
derniseren van bestaande antiduikbootstrijdkrachten 
door ze te voorzien van aangepaste detektiemidde-
len en wapensystemen 
Volgende hypothese licht toe hoe dit zou kunnen 
gebeuren. 

JEUGDIGE ZINTUITGEN... 

Detektiemiddelen 

Het gebruik van aktieve Sonar verraadt de aanwe
zigheid van de gebruiker. Een duikboot kan in dit 
geval zijn tegenstander lokaliseren lang vóór hij
zelf ontdekt wordt en kan desgewenst tegenmaat
regelen nemen. 

Passieve Sonar heeft dit nadeel niet; hydrofoons 
zijn diskreet, ze luisteren enkel en zenden zelf 
geen geluld uit ; dit is een duidelijk voordeel. 

Een nadeel is dat één enkele hydrofoon niet èl de 
gegevens kan verstrekken nodig voor de lokalisatie 
van het doel. 

Passieve Sonar neemt alle onderwatergeluiden op. 
Uit deze massa inkomende signalen tracht men die 
af te zonderen welke niet van natuurlijke oorsprong 
zijn. Deze dienen vervolgens herkend als zijnde al 
dan niet afkomstig van een duikboot. 

Het maken van dit onderscheid was aanvankelijk 
de taak van gespecialiseerd personeel waarbij in 
de praktijk opgedane ervaring en oefening van 
het gehoor van uiterst groot belang waren. Door 
het aanwenden van geluidsopnamen werd het mo
gelijk de opleiding te rationaliseren en enigszins in 
te korten. 

Door het beroep doen op menselijke zintuigen 
deed zich evenwel een drievoudige begrenzing 
gelden : 
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a. gehoorprikkels beneden een bepaalde drempel
waarde worden niet waargenomen, 

b. zwakkere gehoorprikkels worden evenmin waar
genomen wanneer gelijktijdig veel sterkere prik
kels aanwezig zijn, 

c. enkel gehoorprikkels binnen het frequentiege
bied van ± 50 C/s tot ± 15 Kc/s worden door 
het menselijk oor waargenomen. 

Door elektronische spitsvondigheden werd de ont
vangst verbeterd. Het minste resultaat werd echter 
geboekt waar het er op aankwam verschillende ge
luiden van elkaar te scheiden. Op korte termijn is 
echter een doorbraak te verwachten op dit terrein 
(indien ze niet - buiten weten van het publiek -
reeds geschied is). 

Het feit dat trillingen (dus ook geluidsgolven) ont
leed kunnen worden en terug te brengen zijn tot de 
som van een aantal basisvormen die wiskundig te 
omschrijven zijn, zal toelaten geluiden afkomstig 
van duikboten - wiskundig omschreven - op te slaan 
in een kunstgeheugen en desgewenst onder wis
kundige en/of grafische vorm terug op te roepen. 
Nieuwe, door een hydrofoon opgevangen signalen, 
kunnen eveneens ontleed worden en - langs wis
kundige en grafische weg - vergeleken worden met 
de vooraf opgeslagen gegevens wat desgevallend 
identifikatie voor gevolg heeft. 

Door gebruik te maken van signalen van meerdere 
- niet op één lijn gelegen - hydrofoons kan een vrij 
nauwkeurige lokalisatie van de geluidsbron gebeu
ren. Langs elektronische weg kunnen de bekomen 
gegevens overgebracht worden naar een centrale 
piotinrichting, en naar een wapenplot, dit aiies In 
een minieme tijdspanne (Fig. 2) 
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Fig. 2. Blokscliema signaalbeliandeling 
A Inkomende signalen worden geanalyseerd en omgezet in 

wiskundige vorm 
B Vergelijken van inkomende signalen (in wiskundige vorm) 

met reeds opgeslagen signalen 
C. Kunstgeheugen met in wiskundige vorm opgeslagen sigiia-

len 
D Lokalisatieeenheid. 
E Vergelijken van inkomende signalen ea reeds opgeslagen 

signalen (signalen in graiische vorm). 
1. Van hydrofoons afkomstige signalen. 
2. Van eigen navigatie afkomstige signalen, (nodig om zo 

exact mogelijk de hydrofoons te lokaliseren en zodoende 
ook de eventuele geluidsbron) 

3. Drie signalen voor exacte lokalisatie van geluidsbron. 
4. Inkomend signaal (omgezet in wiskundige vorm) voor 

vergelijking. 
6 Signalen 4 en 5 voor graiische vergelijking 
7 Lokalisatie van geluidsbron naar centrale plot (eventueel 

ook naar wapenplot). 
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Van groot beiang is dat op deze wijze signaien 
vaiiend buiten de geiioorsorganen (50 c/s - 15 Kc/s) 
van de menseiiji<e operator beliandeid i<unnen wor
den. Dit maakt zelfs de meest moderne duikboot een 
luidruchtig tuig. 

Dit systeem maakt het gebruik van meerdere hy
drofoons nodig. Daar deze zich zoveel mogelijk in 
ongestoord water dienen te bevinden, worden ze 
bij voorkeur op ruime afstand achter het schip 
gesleept op niet al te grote diepte. Dit laat het 
gebruik toe in ondiep water en op plaatsen met 
gestoord onderwaterreliëf. De aanwezigheid van 
lemperatuurlagen heeft voor gevolg dat de lokalisa
tie het uitzicht krijgt van het omschrijven van een 
zone waarin het doel zich bevindt. 

Daar één mikrofoon meestal bijzonder geschikt is 
voor geluidsopnamen in één welbepaalde frequen
tieband, dient elke hydrofoon te bestaan uit ver
schillende mikrofoons en wel zodanig dat het gam
ma der waargenomen signalen zich ook ver buiten 
de normale gehoorsgrens uitstrekt. 

Het geheel zou aldus bestaan uit een sleeplijn (tot 
20 mijl lang) waaraan op regelmatige afstanden -
door middel van verbindingsdozen - hydrofoons be
vestigd. In beperkt vaarwater wordt slechts een deel 
van het tuig uitgezet. Vaartuigen met gering motor
vermogen moeten het stellen met een « ingekorte 
versie » ; schroeven met regelbare bladstand laten 
in dit geval een optimaal gebruik toe van het be
schikbare motorvermogen. (FIg. 3) 

Door regelmatige koerswijzigingen, of door het aan
brengen van hydrodynamische deflektorplaten op de 
verbindingsdozen, kan bekomen worden dat de hy
drofoons niet op één enkele lijn liggen. 

De sleepkabel zelf dient zo dun en glad mogelijk 
uitgevoerd. Dit vermindert niet alleen de kracht no
dig voor het slepen, doch beperkt tevens het op
wekken van bijgeluiden die de goede werking der 
hydrofoons enigszins zouden hinderen, doch vooral 
de aanwezigheid van het tuig aan eventuele tegen
standers zouden verraden. 

Passieve sonar vereist heel wat minder energie dan 
aktieve sonar daar geen seinen worden uitgezonden 
en de volumineuze voedingskabels kunnen dan ook 
vervallen. De elektriciteit nodig voor het versterken 
van de inkomende signalen kan geleverd worden 
door vervangbare batterijen meegevoerd in elke hy
drofoon. 

Het overbrengen der ontvangen signalen kan ge
schieden door gebruik te maken van gemoduleerd 
licht dat door haardunne glasvezels in de kern van 
de kabel geleid wordt. Een zeer voornaam voordeel 
van het aanwenden van licht als transmissiemiddel 
is dat geen elektromagnetisch veld wordt opge
wekt en dat alzo vermenging van signalen welke 
door naast elkaar liggende geleiders gaan, vol
strekt onmogelijk wordt. Tevens wordt het versto
ren of vervalsen der signalen onuitvoerbaar en ze 
onderbreken is enkel mogelijk door de kabel te ver
nietigen. 

Door de geringe doormeter van de afzonderlijke ge
leiders kunnen alle signalen van de verschillende 
hydrofoons gezonden worden door een bundel glas
vezels van enkele mllimeter totale doorsnede. Wel 
zijn lijnversterkers nodig doch deze zijn van ge-
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Fig 3 

I Schema gesleept detektlesysteem 

1 Opbergtrommel. 
2. Aandrljfmechanisme 
3 Geleiderollers - tevens Inrichting voor het kappen van het tuig 
4 Bestrijken of bespuiten met zelfpolijstend polymeer ; het toestel dient op een soepele steun aangebracht 
5. Schroef met regelbare bladstand 
6 Aftakkingen naar hydrofoons . tevens lijnversterkers en eventueel bydrodynamische deflektorplaten 
7 Hydrofoons met meerdere breedband-mikrofoons - tevens lokale slgnaalversterkers 
8 Totale lengte tot 20 mijl 
9. 0,8 tot 1,2 mijl tussen hydrofoons 

10 Doorsnede kabel met (van binnen naar bulten) : 
glasvezelgelelders in kern 
bekleding met koolstof- of aramidevezels 
gladde huid 
laag zelfpolijstend polymeer 

n Lokalisatie van de geluidsbron door meten van tijdsverschillen waargenomen door 3 mikrofoons 
Liggen deze op één lijn dan bestaat een « spiegelbeeld » positie Dit kan voorkomen worden door koerswijzigingen Ook kan 
hetzelfde resultaat bekomen worden door bydrodynamische deflektor-platen op de aftakdozen aan te brengen In dit geval 
kan een rechte koers gevaren worden 
NOTA ' Het detektiegebled is op de tekening aangeduid door een lijn Dit is niet volledig juist De reikwijdte hangt namelijk 
af van de amplitude (sterkte) en frequentie (toonhoogte) van het geluid bij zijn bron 
Lage tonen planten zich verder voort vergeleken met hoge tonen welke - aan de bron dezelfde amplitude hebben 
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ringe omvang en kunnen, samen met hun voedings
batterijen In de verbindingsdozen ondergebracht 
worden. 

De glasvezels zijn zeer soepel en sterk en kunnen 
een aanzienlijk deel van de sleepkracht opvangen. 
Door deze kern te bekleden met nieuwe «exoti
sche » vezels (koolstof- of aramidevezels) ontstaat 
een kabel welke over de nodige mechanische 
sterkte beschikt, dun, licht, veerkrachtig en soepel 
Is. 

De gladheid kan bevorderd worden door 

a. deze kabel te bekleden met een laag kunststof, 
en tevens, 

b. te bespuiten met zelfpolijstende polymeren, dit 
als laatste verrichting vóór het uitzetten. 

Door de soepelheid van de kabel, en door zijn 
germge doormeier, wordt het mogelijk deze op te 
bergen op trommels van betrekkelijk kleine omvang 
welke - voor het inhalen - aangedreven worden 
door een motor met gering vermogen. Ook hierbij 
spelen gladheid en laag gewicht een gunstige rol. 
Alhoewel dergelijke kabel het schip slechts weinig 
hindert in zijn bewegingsvrijheid kan het nodig zijn 
het tuig met spoed vrij te zetten. Een « guillotine » 
geplaatst tussen de geleiderollers op de achter
plecht van het schip maakt dit mogelijk. 

Samenvattend : 

1. Het detektiesysteem zou toelaten geluidsbronnen 
op te sporen in een zone welke zich achter het 
schip uitstrekt en een lengte heeft van ± 20 
mijl ; de breedte van het gebied zou tot 5 mijl 
kunnen bedragen. 

2. De lokalisatie van de geluidsbron zou vrij nauw
keurig zijn ; in ongustige omstandigheden zou 
de geluidsbron nog steeds in een wel omschre
ven zone kunnen gesitueerd worden. 

3. Herhaalde koerswijzigingen zouden bijdragen tot 
de nauwkeurigheid van de lokalisatie. 

4. Het systeem is zeer diskreet, d.w.z. dat het even
tuele doel geen nuttige Inlichtingen overmaakt, 
dit in tegenstelling met de aktieve Sonar. 

5. Het is geschikt voor installatie aan boord van be
trekkelijk kleine schepen. 

... JONGE SPIEREN ... 
Wapensystemen 

Het wapensysteem dient de mogelijkheden geboden 
door de detektiemiddelen ten volle te benutten en 
hun eventuele tekortkomingen te verhelpen. 

Het dient in staat te zijn het doel te benaderen 
en het vervolgens te vernietigen. 

De reikwijdte van het wapensysteem dient groter te 
zijn dan deze van de detektiemiddelen (30 tot 35 
mijl) daar onvolkomenheden in de lokalisatie dienen 
gekompenseerd en rekening dient gehouden met de 
eigen bewegingsmogelijkheden van het doel. Ten
einde deze laatste faktor zo klein mogelijk te hou
den is een minimale reaktietijd en snelle benadering 
van primordiaal belang. 

De eigenlijke aanval dient voorafgegaan door een 
nauwkeuriger lokalisatie door het wapen zelf uit te 
voeren, desgevallend in meerdere stadia en in 
steeds engere gebieden. Het is niet uitgesloten dat 
de uiteindelijke aanval het karakter van een achter
volging krijgt zodat de snelheid van het wapen van 
groot belang is. Het eigenlijk wapen zou dus een 
torpedo met eigen zoekinrichting zijn. 

Een torpedo alleen volstaat echter niet. Hoe kort 
de reaktietijd ook, er verloopt ongeveer een half 
uur of meer vóór de snelste torpeoo de uiterste 
grens van het detektiegebied bereiken kan. De 
snelheid van het tuig zeer hoog opdrijven zou zeer 
vernietignde kavitatieproblemen op de romp van het 
tuig verwekken. Een doorslaggevende vooruitgang 
wat onderwatersnelheid aangaat is niet in het voor
uitzicht. 

Een kleine ingescheepte helikopter biedt evenmin 
een oplossing daar door de tamelijk lange reaktie
tijd van de helikopter het voordeel van zijn snelle 
verplaatsing verloren gaat. Een grotere helikopter, 
uitgerust met eigen detektiemiddelen, kan wel nut
tig werk verrichten doch is evenwel slechts in te 
zetten vanop grotere schepen. 

Het vergroten van de reikwijdte van het « Asroc »-
wapen behoort tot de technische mogelijkheden 
doch nu reeds is de installatie te omvangrijk voor 
kleinere vaartuigen. 

De grondgedachte van de «Ikara» (Australië) en 
van de « Malafon » (Frankrijk) schijnt meer moge
lijkheden te bieden : een onbemand mlnlatuurvlieg-
tulg draagt de torpedo tot dicht bij het doel. 

Het wapensysteem zou dus een tweeslachtig ka
rakter krijgen : 

a. Een luchtgedragen vervoermiddel 

b. Een « zoekende » torpedo. 

Vereist is een torpedo met zeer gevoelige akoesti
sche zoekinrichting (passief en aktief) en meervou
dige aanvaismogelijkheid zowel tijdens het zoeken 
als tijdens de achtervolging. Voor het goed functio
neren van deze inrichting is een tuig met verander
lijke snelheid gewenst. 

De zoekinrichting dient ook in ondiep water goed 
te werken (onderscheiden van valse echo's) en 
tevens dient de torpedo ook in diep en zeer diep 
water zijn mogelijkheden te behouden. 

Om de onnauwkeurigheden van het gesleepte de-
tektiemiddel te kompenseren is een grote autono
mie in tijd en afstand te voorzien. 

De explosieve kracht moet in staat zijn rompen 
te vernietigen welke aanzienlijk sterker zijn dan tot 
nu toe gebouwd werden. Dit kan gebeuren door 
een grotere exj^iosieve lading of door krachtiger 
springstof of nog door de ontploffing te laten ge
beuren in kontakt met de scheepshuid. 

Een laatste vereiste is dat de torpedo « slim » ge
noeg dient te zijn om elektronische en akoestische 
« anti-duikboot-listen » door het doel aangewend, te 
doorzien. 

Het blijkt dus dat de gestelde eisen zeer zwaar 
zijn. Nochtans zou de nieuwe Britse « Sting ray »-

neptunus - Juli - Juillet 1980 38 



i 

1. 

Flg. 4 

1 Princiepe schets van de hypothetische wapeoidrager. 
— Er dient allereerst opgemerkt dat de getekende verhoudingen dienen aangepast aan die van de te vervoeren torpedo. 

Zijn gewicht beïnvloedt de oppervlakte van de draagvlakte; dit kan gebeuren zonder dat de spanwijdte van de vleugels 
buitenmatig opgedreven wordt, (vooropgezette maten + 1 x 1 x 5 m) 

— De uiteinden van de vleugels dragen : 
a) radioaltimer 
b) radio-ontvanger voor afstandsbesturing 
c) laser-ontvanger voor afstandsbesturing 
c) Radarresponder en laserreflektor (katteoog) 

— Het achterste deel van de romp draagt de hoofdmotor. De startmotoren bevinden zich tussen de onderste draag- en 
stuurvlakken 

— Boven het achtereind van de romp merkt men de leidingen voor het bijladen der batterijen, het programmeren van de 
torpedo en de radio-altimeter en tevens voor het ontsteken der motoren (navelstreng) 

— Het tuig wordt bewaard In een kontainer waarvan voor- en achterdeksel verwijderd worden door overdruk bij of kort 
voor het aanzetten van de motoren. 

2. De aanwending 

1 Start met vaste hellingshoek ( + 20") en vaste richting. 
-̂ ^ P i : 12^ ^ hoogte zijn de startmotoren leeggebrand en wordt de radio-altimeter ingeschakeld. Eerste koerskorrektie in 

richting van het doel 
3. Kruishoogte (15 tot 50 m) 
4. Startmotoren zijn afgekoeld en worden afgeworpen 
5. Nieuwe koerskorrektie ingevolge verplaatsing van het doel 
6. Torpedo te water 
7. Zoek., achtervolgings- en aanvalstrajekt 
8. De volledige reikwijdte van het wapensysteem is + 30 mijl ; de afstand tussen 1 en 3 bedraagt + 4 mijl. 
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torpedo op betrekkelijk korte tijd aan te passen zijn. 
Gebruik met de «Ikara» werd tijdens zijn ontwik
keling in aanmerking genomen. 

Zeer weinig gegevens werden tot nog toe bekend 
gemaakt. Volgende maten werden afgeleid van fo
to's van proefmodellen : 
doormeter: 324 mm . 
lengte : 2,3 tot 2,5 m. 
geschat gewicht: 200 kg. tot 300 kg. 

Het vergroten van de autonomie van de torpedo zou 
zowel de lengte als het gewicht opvoeren. 

Een geschikt transportmiddel voldoet aan volgende 
eisen : 
a. Draagvermogen aangepast aan lading en voor

zieningen om deze te water te laten. 
b. Reikwijdte 20 - 30 mijl 
c. Minimale reaktie-tijd 
d. Snelle verplaatsing 
e. Mogelijkheid van koersaanpassing tijdens de 

vlucht. 
f. Eenvoud van onderhoud en opslag 
g. Lanceerinrichting eenvoudig en kompakt. 
h. Diskreet. 

Volgend - hypothetisch - tuig zou aan deze eisen 
voldoen. Het leunt aan bij reeds bestaande syste
men (Fig. 4) 

Het algemeen voorkomen doet enigszins denken aan 
de Frans-Italiaanse « Otomat» (kruistuig tegen op-
pervlakteschepen). Een spoelvormige romp, gedra
gen door vier, kruisvormig opgestelde, draagvlakken 
en evenveel kontrolevlakken, wordt voortgestuwd 
door een straalmotor met vaste brandstof en met 
een stuwkracht van 400 tot 420 kg. Ook twee slart-
raketten met vaste brandstof zijn voorzien. Otomat 
II wordt na de start aangedreven door middel van 
een turbojet-motor met vloeibare brandstof en heeft 
een reikwijdte van ± 120 mijl. Het gebruik van 
vaste brandstof bevordert een goedkopere kon-
struktie en laat meer nuttige last over de kortere 
trajekten toe. Tevens zouden opslag en onderhoud 
vereenvoudigd en de startvoorbereidingen vermin
derd worden zodat een korte reaktietijd mogelijk 
is. De kruisvormige opstelling der draagvlakken laat 
het opbergen in, en het lanceren uit, een kontainer 
met vierkante doorsnede toe. Deze kontainer kan 
aan boord vast opgesteld worden. Hij maakt een 
hoek van ± 20° met het horizontaal vlak en Is naar 
achter gericht. 

Het tuig wordt afgevuurd en klimt tot een hoogte 
van ± 120 m waar het onder kontrole van de af
standsbediening komt. Vervolgens daalt het tot la
gere hoogte en zet het zijn weg voort, aan hoge 
snelheid en onder kontrole van een « radio-altime-
ter» ; eventuele koerskorrekties worden door de 
afstandsbediening bevolen. (Deze regelt ook het te 
water laten van de eigenlijke torpedo). Het be
houd der aangegeven koers wordt bekomen met 
een autopiloot steunend op laser-gyro's ; enkel de 
eigenlijke korrekties worden bevolen vanuit de be-
velscentrale. Dit systeem wordt « laser-gyro strap-
down with tele-command update» genoemd en Is 
heel wat minder vatbaar voor storingen, dan vol
ledige telegeleiding. Het is ook heel wat diskreter. 

Het is ook de diskretie die vereist dat de motoren 
koud zijn wanneer ze in zee terecht komen. Het ty
pisch geluid dat warm metaal maakt wanneer het 
in water terecht komt zou de vijand een èl te dui
delijke waarschuwing geven. De beide startmotoren 
kunnen daarom na het leegbranden enige tijd mee
gevoerd worden en pas na afkoeling afgeworpen 
worden. Voor de hoofdmotor is deze eenvoudige 
oplossing moeilijker toe te passen. De brandstof
voorraad dient immers toereikend te zijn voor het 
maximaal af te leggen trajekt ; zodoende zal hij 
niet steeds volledig verbruikt zijn wanneer het doel 
genaderd is. Ideaal zou daarom zijn dat deze mo
tor op enige afstand van het doel zou stilgelegd 
worden en zou afkoelen tijdens de dan volgende 
glijvlucht. Deze oplossing stelt wel enige pyrotechni-
sche problemen doch deze zijn niet onoverkomelijk. 
Eventueel kan ook overwogen worden het vliegtuig
je zijn weg te laten voortzetten na het afvuren 
van de torpedo. Dit zou echter de konstruktie heel 
wat moeilijker maken. 

De koerswijzigingen kunnen per radio bevolen wor
den terwijl de posities van respectievelijk doel en 
wapentuig gevolgd worden door middel van de ge
sleepte akoestische detektiemiddelen en van de 
eigen radar. Deze werkwijze Is niet volledig dis-
kreet en tegenmaatregelen van het doel zijn niet 
uitgesloten. 

Een alternatief systeem Is dus zeer gewenst. Dit 
kan gebaseerd worden op de «ècarto-metrie», 
reeds toegepast bij de telegeleiding van het TOW-
anti-tankwapen waar ze in het infrarode spektrum 
werkt. Het systeem dient dan wel aangevuld te 
worden door een afstandmeter welke bij TOW 
overbodig is. 

Gezien de reikwijdte veel groter is dan deze van 
het antitankwapen zou het infrarode licht beter 
vervangen worden door laserstralen welke zowel 
voor de plaatsbepaling van het tuig, als voor de 
overbrenging van de stuurbevelen aan te wenden 
zijn. Verschillende komponenten van dit systeem 
bestaan reeds doch - voor zover bekend zal het 
omschreven geheel nog verdere studie vergen. 

Doof beide alternatieve telegeleidingssystemen aan 
te brengen bestaat de mogelijkheid het gebruik aan 
te passen aan de omstandigheden en aan eventuele 
tegenmaatregelen het hoofd te bieden. 

De installatie voor zenden en ontvangen van de la
serstralen dient zo hoog mogelijk op de struktuur 
van het vaartuig aangebracht en de vluchthoogte 
van het geleide tuig zal tamelijk hoog ( ± 50 m.) 
dienen te zijn. Bij gebruik van radar alleen kan ze 
heel wat lager zijn ( ± 15 m.). In dit geval dient 
het tuig een radar-responder mee te voeren gezien 
zijn gering weerkaatsend oppervlak en zijn nabij
heid met de zeeoppervlakte. Het gebruik van kunst
stoffen bij de konstruktie verkleint overigens zijn 
«radar-signatuur». Voor gebruik van laser-lokalisa
tie is een reflektor (« katoog ») te voorzien. Radio-
en laserontvangers brengen de koersbevelen over 
aan de enkelvoudig uitgevoerde stuurorganen en 
aan de inrichting voor het afwerpen van de torpedo. 

De torpedo dient voorzien van een inrichting die 
het tuig beschermt bij het te water gaan. Indien de 
« Stingray »-torpedo als wapen fungeert volstaat wel
licht de remvalscherm die voorzien is voor het ge
bruik van dit wapen vanuit vliegtuigen. 
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Fig. 5 
MODULE 
Bovenaan : 
i) hydrolische kraan 
)) twee viervoudige kontalners met vlamdeüektors 
') detektiesysteem : trommel met motor 

sleepll]n 
gelelderoUers 
loirichting voor aanbrengen van zelfpolijsl 
end polymeer 

Midden : 
Gesloten module welke bovengenoemde delen bevat. 
Een loopbrug is voorzien voor gebruik bij beha^ellng van de hydrofoons, het laden van de kontalners en aanlegmanoeuvers 
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Samenvattend 

1. Tweeslachtig wapensysteem. 
2. Korte reaktietijd en snelle nadering. 
3. Diskretie en weerstand aan tegenmaatregelen. 
4. Eenvoud van opslag, onderhoud en opstelling 

aan boord. 
5. Onnauwkeurigheid van detektiemiddelen gekom-

penseerd door « tele-command update » en « ver
standige » torpedo zodat homogeen geheel ge
vormd wordt. 

6. Geschikt voor gebruik zowel in diep als In on
diep water. 

7. Steunt voor groot deel op beschikbare techno
logie. 

Materiële uitvoering 

Het aanpassen van een bestaand vaartuig kan ge
schieden door het aanbrengen van het gesleepte 
detektiemiddel en van het wapensysteem als afzon
derlijke elementen op nog beschikbare plaatsen van 
het vaartuig en door aldus gebruik te maken van 
zijn groeipotentieel. 

Het is van belang dat hierbij de reeds aanwezige 
uitrusting behouden blijft daar het nieuwe geheel 
werkzaam is in een gebied dat zich op zekere 
afstand achter het schip bevindt en daardoor geens-
zms de nabije bescherming van het vaartuig kan 
verzekeren. Het zou dus zeer onverstandig zijn de 
bestaande mogelijkheden van het schip te ver
zwakken. 

De hydrofoons, de sleepkabel en de hulpmiddelen 
voor het behandelen er van (trommel met aandrijf-
motor, geleideroHers, inrichting voor aanbrengen 
van zelfpolijstend polymeer, hydrolische kraan) wor
den best op of in het achterschip aangebracht. 

De kontainers met geleide tuigen kunnen op een 
der dekken opgesteld worden en wel zodanig dat 
het schootveld van de reeds bestaande wapens vrij 
blijft. Door het gebruik van telegeleiding is de op
stelling van de kontainers niet kritisch, alhoewel 
een uitlijning in de algemene richting van het de
tektiegebied gewenst is. Mogelijk dat vlam deflectors 
dienen voorzien en dat koeling met water- of nevel-
sproeiers dient aangebracht. 

De eketronische delen van het geheel horen nood
zakelijk in de beveiscentraie van het schip aange
bracht en met de reeds aanwezige uitrusting geïn
tegreerd. Er dient plaats gevonden voor de uit
rusting eigen aan de detektiemiddelen. Indien niet 
reeds aanwezig dient een inrichting opgesteld om 
de gegevens van de eigen navigatie te registreren 
en door te geven aan de lokalisatieeenheid. 

De inrichting voor plaatsbepaling en telegeleiding 
door middel van laserstralen dient zo hoog moge
lijk opgesteld en zal het aanbrengen van een 
stabilisatieinrichting noodzakelijk maken. Indien 
reeds een «tracking «-radar aanwezig is kan de In
stallatie evenwel solidair met de radarantennes op
gesteld worden, op één gestabiliseerd voetstuk. 

Het onderbrengen van de grote delen van wapen
systemen en detektiemiddelen in een module zou de 
zaak erg vergemakkelijken, (fg. 5). Dit is zeker het 
geval voor schepen welke zo gebouwd zijn, dat 

zich achter het opperdek nog een lager gelegen 
achterdek uitstrekt. 

Wel is waar dat de scheepsuitrusting die zich reeds 
op dit achterdek bevindt zou dienen verplaatst, doch 
dit weegt niet op tegen het voordeel dat de be
staande wapensystemen en detektiemiddelen on
gewijzigd behouden zouden kunnen blijven en dat 
slechts een gering deel van het schip bij de ver
bouwing zou betrokken worden. Ook zou de voor
bereiding van de verbouwing reeds voor een groot 
deel kunnen geschieden terwijl het schip nog in de 
vaart is. 

Deze werkwijze zou eveneens de standardisatie in 
de hand werken en toelaten zwaar beschadigde 
modules te vervangen in een minimale tijdspanne. 
Bijgaande schets dient enkel als illustratie van de 
algemene vorm van zulk een module. De uiteinde
lijke vorm en afmetingen hangen af van de be
schikbare ruimte op het achterdek en van de 
maten van de wapemkontainers. 

De principe-tekening toont hoe de samenstellende 
delen In één module kunnen verenigd worden en 
aangebracht kunnen worden op een fregat of korvet. 
Het aantal kontainers kan vergroot of verminderd 
worden naar gelang de behoeften en de beschik
bare plaatsruimte. Desgewenst kunnen ook nog 
meer kontainers opgesteld worden op de dekken 
van het vaartuig om de totale kapaciteit van het 
wapensysteem op te voeren. 

Voor grotere schepen is het mogelijk twee trommels 
op te steiilen en twee afzonderlijke lijnen met 
hydrofoons uit te zetten. Fig. 6. 

Door gebruik te maken van hydrodynamische de-
flektorplaten kunnen deze dan gespreid worden en 
kan een veel bredere detektorgebied gekontroleerd 
worden. 

Eventueel kan een enkele lijn op dezelfde wijze 
uitgerust worden zodat het detektiegebied niet 
noodzakelijk recht achter het schip dient te liggen. 

... EN EEN FRISSE GEEST ... 

Techniek en taldlek 

Het uitwerken van taktiek en techniek voor een 
hypotethiach detektie- en wapensysteem zou al te 
ver voeren, zolang deze systemen niet een meer 
konkrete vorm hebben. Het kan dan ook niet de be
doeling zijn hier een echte «gebruiksaanwijzing » 
op te stellen. Wel kan nagegaan worden of een der
gelijk geheel, indien het tot ontwikkeling wordt ge
bracht, aan een behoefte zou voldoen. 

In het verleden bepaalde het toeval veelal of een 
opererende duikboot kans op sukses had. Het was 
de prooi die zich naar de jager toebewoog en niet 
omgekeerd. Reeds bij het eerste kontakt diende de 
situatie gunstig te zijn voor de jager, zoniet ont
snapte de prooi. 

In konvooi gegroepeerde koopvaardijschepen wer
den in de gevaarszone vergezeld door antiduikboot-
schepen. Deze vormden een scherm vóór en op 
de flanken van het konvooi zodat een duikboot 
welke zich in aanvalspositie bevond, ontdekt en ver
nietigd kon worden vóór het konvooi werkelijik be
dreigd werd. 
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Fig. 7 

Konvooi bescherming 

— Het " klassieke » scherm begeleldingsschepen v6ór het konvooi wordt hier aangevuld door schepen uitgerust met het ge
sleepte detektiemlddel en het beschreven wapensysteem. 

— Inzetten van luchtstrijdkrachten vóór het konvooi. 
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Door het verschijnen van zeer snelle duikboten 
bestaat nu echter de reeële kans dat een konvooi 
door deze duikboten achtervolgd en benaderd wordt 
langs de achterzijde, waar de hiervoor beschre
ven antiduikboottechniek moeilijk of niet kan aan
gewend worden. Door het voorbijvaren van de 
talrijke schepen wordt het oppervlaktewater der
mate omgewoeld dat een duikboot zich vrij In deze 
zone bewegen kan. De gewone ingescheepte Sonar 
wordt hier zodanig verstoord dat hij niet bruikbaar 
is. Het uitbreiden van het scherm antldulkbootvaar-
tuigenomheen dit gebied van verstoord water zou 
echter een dusdanig groot aantal schepen ver
eisen dat het ondoenlijk wordt. 

Een oplossing zou erin bestaan, de schepen welke 
op de flank varen en deze die achter het konvooi 
aanvaren uit te rusten met het hiervoor beschreven 
passief gesleept detektlesysteem en de bijhorende 
wapens (Fig. 6). 

Op deze wijze zou eenzelfde graad van beveiliging 
kunnen bekomen worden zonder het aantal bege-
leidingsschepen al te ras te verhogen. 

Een bijkomend - doch zeer groot - voordeel van dit 
systeem zou er in bestaan dat ook torpedo's met 
grote reikwijdte, op het konvooi afgevuurd, geruime 
tijd vóór ze hun doel bereiken kunnen, op te spo
ren en te lokaliseren zijn. Het wordt hierdoor moge
lijk aktieve tegenmaatregelen te treffen. Deze zou
den kunnen bestaan uit het aanwenden van een 
miniatuur «Asroc» opgesteld aan boord van de 
koopvaardijschepen zelf. Op deze wijze zouden 
de lange-afstandstorpedo's kunnen vernietigd wor
den in het gebied tussen het scherm en het eigen
lijke konvooi. Het zeerecht laat immers toe dat een 
koopvaardijschlp bewapend wordt, mits het zijn 
wapens enkel aanwend voor eigen beveiliging. 

Het is nu ook mogelijk een konvooi te laten be
schermen door helikopters en eventueel ook door 
V/STOL vliegtuigen welke opereren vanop één of 
meerdere kontainerschepen welke deel uitmaken 
van het konvooi (Fig. 6). 

De nodige logistieke steun kan dan geleverd wor
den vanuit kontainers. Eventueel kunnen ook be-
manningsverblijven en vluchtleidingscentrale in 
standaardlaadkisten ondergebracht worden. Op de 
lading kan een vliegdek aangebracht worden, ge
bouwd volgens het principe van de welbekende 
Bailley-brug dit samen met uitelkaar-neembare 
loodsen. Het aldus aangewende schip zou een deel 
van zijn nuttig laadvermogen prijsgeven, doch dit 
wordt ruim vergoed door de verhoogde kansen op 
een veilige overtocht voor het hele konvooi. 

De meegevoerde luchtstrijdkrachten zouden duikbo
ten kunnen aanpakken welke geen onmiddellijke be
dreiging vormen. Dit laat toe de wapens aan boord 
van de begeleidingsschepen te sparen voor dringen
de gevallen en zou ook de kosten per aktie druk
ken dit in vergelijking met het aanwenden van de 
wapens aan boord van de begeleidingsschepen. 

Indien helikopters van het type LAMPS III (of ge-
gelijkaardlge) meegevoerd worden, zouden deze, 
vér voor het konvooi uit, op verkenning kunnen 
gaan. Dat zou kunnen helpen vijandelijke duikboten 
uit de weg te gaan, vóór ze het konvooi opgemerkt 
hebben. Indien dit niet mogelijk blijkt kunnen de 
luchtstrijdkrachten de bestrijding van de duikboten 

Fig 6 
Hydrodynamische deflektorplaten 
Deze laten toe het detektiegebied te vervormen of het te ver
plaatsen ten opzlche van het slepende schip. 
Grotere schepen kunnen ze aanwenden om meerdere sleep-
lijnen vrij te houden van elkaar ea het detektiegebied te 
verbreden 

aanvatten, lang voor het konvooi zelf de gevaar
lijke zone genaderd is. 

... KENMERKEN DE FENIX ... 
Slotbeschouwingen : 
— Een echte nautische Fenix zal wel nooit ontdekt 

worden. 
— Toch is het mogelijk het nuttig bestaan van een 

begeleidingsvaartuig te verlengen en het een 
nieuwe jeugd te bezorgen door het aanpassen 
der uitrusting aan de zich wijzigende omstandig
heden. 

— Het verschijnen van de nieuwe, snelle en diep-
duikende Sowjet duikboten stelt nieuwe proble
men welke dringend, zéér dringend, dienen op
gelost. 

— Het eenvoudig verbeteren van het nu reeds in 
gebruik zijnde materiaal volstaat niet. Het hier
voor beschreven detektie- en wapensysteem doet 
evenwel iets meer. Het verenigt gekende, zij het 
soms niet of nog niet toegepaste principes 
met technologie welke reeds aangewend wordt 
op militair gebied. 

— Nochtans is het nodig een werkelijk origiineie 
oplossing te zoeken voor het probleem der duik-
bootbestrijding want slechts het oniconventioneie 
zal de nautische Fenix een lange jeugd bezor
gen. 

Februari 1980 
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Le raid sur Zeebrugge 

Par J.M. de Decker de Brandeken 

Cela allait être la première operation moderne de 
commando sur mer. Au surplus, Winston Churchill 
devait declarer è l'époque que c'était le plus beau 
fait d'armes de la Grande Guerre et qu'il n'avait 
jamais été surpassé dans Thistoire de la Royal Navy. 
II s'agissait d'une veritable operation combinée ; 
elle devait, un quart de siècle plus tard, inspirer le 
raid sur Saint Nazaire. Elle répondait parfaitement 
a la loi impitoyable des commandos : surprendre, 
frapper vite at fort, détruire I 

Elle eut lieu, le jour de la St. Georges, en Avril 
1918 et pour theatre Zeebrugge. Aujourd'hui encore 
1e «coup de Zeebrugge» reste un classique de 
I'histoire militaire et navale contemporaine. 

Pourquoi Zeebrugge ? 

« Notre ennemi installé è Anvers, c'est un pistolet 
braqué sur le coeur de I'Angleterre» avait dit 
I'homme d'Etat anglais William Pitt, au temps de 
Napoléon. En 1918, I'ennemi n'était plus le Fran-
gals, mais I'Allemand qui, depuis prés de quatre ans, 
occupait non seulement Anvers, mais toute la cote 
beige 

L'Allemagne avait fait de Bruges une base pour ses 
sous-marins et torpilleurs et y avait Installé, è I'abri 
de tout bombardement maritime et aérien, de vastes 
abris bétonnés, des cales sèches, des arsenaux, 
des ateliers de reparation et des depots d'approvi-
sionnement. 

Bruges était - et I'est toujours - relié, d'une part è 
Zeebrugge par un large canal rectiligne de 10 kilo
metres praticable par des oroiseurs légers et autres 
batiments de moindre tonnage et, d'autre part a 
Ostende par un canal plus sinueux utilisable seule
ment par des unites de petit tonnage. 

Ostende et ses bassins étaient utilises par les 
sous-marins et les torpilleurs allemands ; Zeebrugge 
par des batiments plus importants. En fait, dans 
les deux ports ne stationnaient pour de longues 
durées que les unites assurant les services d'ur-
gence (bStiments d'alerte, dragueurs et mouilieurs 
de mines), mais en cas d'opérations, 11 constituaient 
las bases de depart das flotllles abritées è Bruges. 

Bien plus qu'Ostende, Zeebrugge était le point de 
depart ideal pour les raids allemands de surface : 
è quarante milles de Dunkerque, è soixante de 
Calais, è quatre-vlngt de Douvres, les batiments al

lemands avaient è leur portee l'énorme trafic allié 
traversant le Pas-de-Calais. On comprend dés lors 
pourquoi Zeebrugge 

IL FAUT NEUTRALISER ZEEBRUGGE ! 

L'offensive menée par les sous-marins allemands, 
qui se poursuivait depuis 1915 avec des résultats 
sensibles, prit tout a coup, au debut de 1917, une 
gravité exceptionnelle. 

L'Allemagna, après avoir averti le monde entier de 
ses projets, entama la lutte sous-marine è outran-
ce, sans trêve ni merci, sans égard pour person-
ne. Les Anglais, les allies et même les pays neutres 
subirent d'effroyables pertes. Le torpillage du paque-
bot américain Lusitania provoqua un frisson d'bor-
reur dans le monde entier... 

Bientót, la riposte vint et de nombreux U-Boots 
restèrent définitivement au fond des mers ! Pour 
protéger efficacement le trafic indispensable avec 
ie continent, il apparut nécessaire toutefois de 
neutraliser la base de Zeebrugge, dont les escadril
les s'avéraient particulièrement redoutables pour 
les convois allies. 

Les Anglais avaient de bonnes raisons de croire que 
certains des sous-marins bases en Flandre leur 
filaient entre les doigts pour aller chercher dans 
l'Atlantique les convois américains. Sans doute 
avaient-ils créé, pour pallier cette situation, la 
« Dover Patrol », dont l'activité fut intense au large 
des cótes beige et frangaise - bombardements 
d'Ostende et Zeebrugge par « monitors », entretien 
de champs de mines, raids de vedettes lance-tor-
pilles -, cela ne suffisait pas è empêcher totalement 
les submersibles ennemis de franchir Ie Pas-de-
Calais. 

II ne fallait pas songer a s'emparer du repaire al
lemand de Bruges et de ses annexes, Ostende et 
Zeebrugge, par terre. L'offensive des Flandres était 
arrêtée par suite des intempéries continuelles, des 
inondations, et aussi du grave échec allié subi sur 
le front italien. Les marins ne pouvaient compter 
que sur leurs propres ressources. 

Sir Reginald Bacon, commandant de la patrouille 
de Douvres avait aiors propose une attaque pour 
bloquer Zeebrugge et Ostende de Ia mer, mais il 
avait montré si peu d'enthousiasme pour una telle 
aventure, que le premier Lord de la mer, l'amiral 
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Le vice-amiral Roger Keyes 
qui dirigea I'attaque sur 
Zeebrugge. 

Rosslyn Wemyss, I'avait fait remplacer par I'amlral 
Roger Keyes, au debut de 1918, qui mit aussltot au 
point le plan d'attaque des ports de la cote beige. 

Les dangers que comportalt l'expédltlon étaient aus-
si nombreux que varies. Des champs de mines 
s'étendalent jusqu'è plusieurs milles du littoral bei
ge. Cependant I'effet de surplse étalt Indispensable, 
sinon c'étalt l'échec certain. II faMait naviguer par 
nuit noire dans les eaux oCi les hauts fonds étaient 
essentlellement mobiles. 

La cote des Flandres étalt défendue, en outre, par 
une artillerie formidable, dont les canons avaient 
tous un calibre comprls entre 150 et 380 mm. Les 
batteries « Deutschland », «Wllh&lm II», «Aacfien», 
« Cecille » et autres étaient des ouvrages colossaux, 
hérissés de blockaus et d'abrls bétonnés, destines 
a défier les sledes. Des batteries de projecteurs, 
d'engins lance-fusées éclalrantes et de pieces a 
tir éclalrant complètaient ces defenses. Enfin, la 
rade de Zeebrugge étalt fermée par un barrage 
constltué par des bouées supportant des filets 
d'acler, d'une part, et des péniches remplles de 
plerrallles et de béton, d'autre part. Entre ces deux 
obstacles : un étroit passage en chicane qu'em-
pruntalt le chenal dragué. 

OU FRAPPER ? 

L'endroit Ideal pour « embouteiller» Zeebrugge était 
ce chenal. A la cote « zéro », II ne mesuralt que 
trente-six metres. II suffisalt, done, théoriquement 
d'y échouer un bStiment de cette longueur, mals 
pour se mettre en travers ce bêtiment auralt du ef-
fectuer une manoeuvre delicate que les reactions 
de la défense( et plus partlcullèrement celles d'une 
deml-douzaine de canons a tIr rapide installés a 
l'extrémlté du möle et des torpllJeurs amarrés le 
long des quals de la jetée) auralent rendue Impos
sible. II fallalt done prévoir un navire de quatre-vingt 
dix metres de long. 

Une force de débarquement de quelque 1500 
volontaires fut mise a l'entralnement, cependant 
qu'une petite armada était rassemblée dans l'estu-
aire de la Tamise. Une armada se composant de 
monitors, de croisseurs légers, de garde-cótes, de 
bateaux émetteurs de fumée, de canots è moteur, 
de ferry-boats, de vieux sous-marins, d'antlques 
croiseurs remplls de ciment, destines a faire office 
de « blockships », et de l'ancien « Vindictive », dé-
maté et capitonné de sacs de sable, ce qui le falsait 
ressembler è un « cirque sur l'eau », dira un témoin 
de l'expédltlon. 

Les bStiments è saborder - on en avalt pris trois 
pour faire bonne mesure - étaient les vieux croiseurs 
légers « Thétls », « Intrepid » et « Iphigenia », que 

l'on remplit chacun de 1500 tonnes de béton et 
d'explosifs. Ces batiments étaient sacrifiés, on le 
savait, mals II ne fallait pas qu'lls le solent avant 
d'avoir atteint l'entrée du chenal praticable. Et ils 
avaient toutes les chances de l'être si l'on ne 
neutrallsait pas, au préalable et en priorité les bat
teries du móle. 

Mission impossible si on le tentalt par un accostage 
sur la face inférieure de celul-cl. L'une des batteries 
installées è son extrémité - trois pieces de gros 
calibre - battait en effet l'intérleur de la rade, tandis 
que l'autre - six pieces de 150 mm - pouvait tIrer 
soit vers Ie large, solt vers la terre. II fallalt done 
prévoir l'accostage sur la face extérieure, face au 
large. 

Les navires, chargés de cette mission, étaient le 
« Vindictive » et deux ferry-boats, le « Daffodil » et 
1' « Iris ». 

Le « Vindictive » fut muni d'un lance-flammes et de 
mortiers avec, è babord, coté accostage, une dou-
zaine de planches de débarquement artlculées le 
long de la coque, de maniere è permettre aux as
saillants d'atteindre le mur extérieur du móle qui 
surplombait la pleine mer de neuf metres. Equipe-
ment similalre pour le « Daffodil » et 1' « Iris», 
dont les superstructures beaueoup plus bas sur 
l'eau étaient protegees par des plaques de blinda
ge è l'abri des balies. 

L'amiral Keyes devait arborer sa marque sur le 
destroyer «Warwick», tandis que le commande-
ment du « Vindictive » était conflé au capitaine de 
vaisseau Carpenter. 

ST. GEORGES' DAY 

Après deux departs manqués, en raison des vents 
qui empêchalent les vedettes cótières, chargées de 
tendre pendant toute la durée de l'opératlon un 
nuage de fumée devant les batteries cótières en-
nemies, d'exécuter leur approche finale, l'expédltion 
mit le cap sur Zeebrugge le 22 Avrll, a midi. La 
vellle de la Saint-Georges ! Après avoir traverse la 
Manche, l'armada stoppa quelques minutes è vingt 
milles de la cóte beige. 

A ce moment, le destroyer «Warwick», battant 
pavilion de l'amiral Keyes, signala è toute la flotte : 
«Saint Georges avec l'Angleterre !». Du vieux 
«Vindictive», le capitaine Carpenter répondit: 
« Puissions-nous tordre convenablement la queue 
du dragon ! », tout en s'excusant de ce que « I'lm-
pertinence était dans l'air ce soir lè I ». 

Puls commenpa la manoeuvre d'approche, au cours 
de laquelle on versa è tous les equipages une 
double ration de rhum, cadeau de l'Amirauté è l'oc-
caslon du St George's Day. 

La plule s'étalt mise a tomber empêchant l'avia-
tion d'effectuer les bombardements prévus et les 
monitors de se placer avec précision. En gulse 
de diversion, ceux-cl se mirent a tIrer è grande 
distance de la cóte. Dans la nult noire, les autres 
batiments marchalent a la boussoie, couverts par 
d'épals nuages de fumée artiffctelle. 

Peu avant minuit, le vent tourna au sud déchirant 
soudaln ce rideau de fumée et démasquant brutale-
ment les assaillants. Mals il était trop tard pour 
faire demi-tour. 
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L» raid «wr Z—ütn^—: 22 «t 23 mvr» 1918 
Route des Vindictive. 
'ns et Daffodil 

Haute mer 
Basse mer 

U- D un mur i I autre 74 m -*| 

, Rambarde Hangar I 

" i—I • 

Posption prévue d«5 Vindictive 
tm et Oadodil 

li était exactement 23 heures 50 lorsque Taction 
commence. 

L'ACCOSTAGE DU VINDICTIVE 

Apparemment, les Aliemands avaient eu vent de 
quelque chose car, lorsque Ie «Vindictive» sortit 
brusquement de l'obscurité, a moins de 1.400 
metres de l'extrémité du móie, la riposte fut im
mediate. 

Des projecteurs se mirent è balayer la rade de leurs 
puissants faisceaux d'argent. Des centaines de fu
sees éclairantes jaillirent de tous les points de 
l'honzon. Toute rartillene de la cóte se déchaina. Le 
mugissement des sirenes, le claquement sec des 
mitrailleuses, les huriements des canons de marine 
remplissaient Tair. La rade entière de Zeebrugge 
se transforma en une mer de lumière et de feu, 
sur laquelle les geysers provoqués par l'éclatement 
des gros obus projetaient des panaoties lumineux. 
Apocalypse now ! 

A toute vapeur, le «Vindictive» inclina sa course 
vers l'ouest et, cassant son erre, vint heurter le mur 
extérieur du móle par babord avant sous le feu 
terrible de la batterie des six pieces de 150, pour 
y debarquer les commandos d'attaque et de des
truction. 

Les cannoniers aliemands baiayaient littéralement le 
pont du navire et décimèrent les groupes d'assaut 
attendant le moment de se tiisser sur le mur. Les 
deux officiers qui devaient en prendre la tête furent 
parmi les tués. Sur dix-huit passerelies de débar-
quement, deux seuiement restèrent intacte. Les deux 

appareils lance-fiammes furent aneantis. Plus grave, 
une forte houle gênait l'accostage et entravait le 
débarquement 

A eet instant arriva, h point nommé, le « Daffodil », 
qui avait pris du retard. Appuyant sa proue, è hau
teur du mat central, centre les fortes defenses dont 
avait été doté le « Vindictive », il le poussa de toute 
la force de ses machines centre le móle. 11 restera 
plus d'une heure dans cette position pétilleuse 
portant, au risque de sauter, la pression de ses 
chaudières au double de la normale et ne put, dès 
lors, debarquer des détachements d'assaut, è l'ex-
ception de quelques hommes. 

En attendant, I' «Ir is» cherohait a poser les siens 
a terre a cent metres a l'ouest du «Vindictive», 
maïs il dansait comme un fiotteur et ses echelles se 
brisèrent contre le béton du móle. Fmalement, 
après avoir subi bien des pertes et des dégSts, il 
parvint è debarquer ses hommes è l'arrlère du 
« Vindictive ». Mais il était alors 0h55 et l'ordre de 
retraite allait être donné ! 

L'ATTAQUE DU MOLE 

Quarante cinq minutes plus tót, les détachements de 
marines du «Vindictive» s'étaient élancés sur le 
móle par les deux seules echelles utilisables. Pour 
s'apercevoir avec honneur que le vieux croiseur 
avait abordé environ deux cents metres plus a 
l'ouest que prévu... et ne pas trouver les points 
de repére sur lesquels lis devaient se guider. 

Environ 350 marins et soldats de l'infanterie de ma
rine réussirent è prendre pied sur le parapet, sous 
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Embarcations coulees dans la passe au cours du raid 

les rafales obus et des mitrailleuses et dans l'aveu-
glante clarté de vingt projecteurs braqués sur eux. 
Un commando de vingt hommes réussit méme è 
atteindre Ie commissariat maritime du port. Les 
officiers allemands, qui festoyaient dans la cave, 
avaient dü quitter précipitamment la table encore 
recouverte, en guise de nappe, d'un magnifique 
Union-Jaok tout macule de vin ! 

La mission des troupes de débarquement était 
double : faire taire la batterie de 150, qui interdisait 
aux «blockships» l'entrée de la rade, et créer 
une diversion en attirant Ie feu des Allemands sur 
Ie móle, détournant ainsi leur attention des bSti-
ments destines au blocus et du but reel de {'opera
tion. 

Accessolrement, il fallait tScher aussi de faire Ie 
plus de dégats possible aux installations portuaires 
de Zeebrugge. 

Torpllleurs et sous-marins allemands, avec navire.atelier 

Les deux premiers objectifs furent atteints, mais Ie 
troisième ne Ie fut que partiellement. Les troupes 
d'assaut payèrent Ie prix de leur réussite par la 
perte de plus de 6 0 % de leurs effectifs en tués 
et blesses. 

Le plus dur fut la mise hors d'état de nuire de la 
batterie de 150, dont les projectiles semaient la mort 
parmi les assaillants. L'assaut aboutit a la neutrali
sation des trois pieces en question maïs ne réussit 
pas a en faire autant avec la batterie d'extrémité 
du móle. Entretemps, au milieu de la tempête de 
balies et d'éclats d'obus, 1' « Iris » avait été atteint 
par un projectile de gros calibre qui éclata sur le 
pont, oü étaient masses soixante hommes qui at-
tendaient de débarquer: une cinquantaine d'entre 
eux furent déchiquetés ou tués, et les autres tous 
grièvement blesses. 

De son coté, l'équipe de demolition chargée 
d'anéantir tout ce qu'elle aurail Ie temps de détrui-
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re sur le móle n'avait pas perdu son temps. La têche 
lui fut facilitée par le sous-marm « C 3 » , dont la 
mission était la destruction du viaduc, c'est a dire 
la partie du móle édifiée è. claire-voie reliant celui-
ci a la terre ferme. 

Cette destruction avait un double but : pour l'im-
médiat ©mpècher l'arrivée des renforts aliemands 
sur le móle, pour l'avenir supprimer l'utilisation de 
la voie ferrée, qui aboutissait è l'extrémité du móle, 
a des fins militaires. Deux vieux sous-marins, le 
« C 1 » et le « C 3 », bourrés d'explosifs et è equipa
ges réduits, devaient se charger du travail. Mais le 
« C l » avait été retardé en cours de route. Restait 
Ie « C 3 ». 

LA DESTRUCTION DU VIADUC 

Découvert par l'ennemi vers minuit, il avait été 
encadré par une batterie, puls perdu de vue grace 
a un nuage de fumée artificiel tendu a eet instant. 
II s'approchait, è présent, en pleine iumière a vive 
allure vers son objectif. II se passa alors une chose 
curieuse : plus le sous-marin approchait du móle 
moins le tir ennemi se faissait violent. Trompés sur 
ses intentions, les Aliemands s'imaginaient qu'ils 
s'était égaré et voulaient s'en emparer et capturer 
son equipage. 

Lancé a pleine vitesse, le « C 3 » vint s'encastrer 
entre deux pilotis du viaduc et s'y caia jusqu'a sa 
tourelle. Sans perdre de temps, son commandant 
déclencha la mise è feu è retardement et se jeta 
avec ses hommes dans un youyou - l'hélice du canot 
a moteur prévu pour la retraite avait été détruite 
par l'explosion -, qui fut recueilli quelques minutes 
plus tard par une vedette. 

L'explosion du « 0 3 » avait provoqué une brèche 
d'une quarantaine de metres dans la jetée, en-
gloutlssant quelques dizaines d'Allemands qui oc-
cupaient cette partie du móle et interdisant le pas
sage aux renforts aliemands. Mission accompiie. 

L'opération principale restait k effectuer: l'em-
bouteillage du port de Zeebrugge. 

SABORDAGES EN SERIE 

11 était minuit vingt lorsque, guides par une ve
dette et par les fusées éclairantes lancées par le 
« Vindictive », les trois « blocl<ships », le « Thétis », 
1' « Intrépide » et I' « Iphigenia », sortant du rideau 
de fumée et places en ligne de file, doublèrent le 
phare du móle, après avoir traverse sans dommage 
un tir de barrage tendu devant la passé, et pé-
nétrèrent successivement dans la rade. 

Le « Thétis », faisant feu de toutes ses pieces, piqua 
droit sur le barrage. II coula une des barges de 
protection, fonca sur les filets d'acier et les entraTna 
dans son sillage. Le feu des canons lui indiquait 
l'entrée du chenal. Mais, arrive è trois cents metres 
des estacades qui flanquaient le goulet, il se trouva 
brutalement immobilise : ses helices se trouvaient 
bloquées par les filets métalliques... 

Attelnt un grand nombre de fois de plein fouet, 
flambant de toutes parts, l'héroïque bateau, ayant 
perdu tout espoir d'arriver plus loin, vu ses voies 
d'eau, se saborda. II coula tres rapidement dans 
la passé. Une vedette assura J'évacuation de son 
equipage sous un feu d'enfer. 

Zeebrugge après le raid. 
Dans l'estuaire du canal, les vieux croiseurs Iphigenia et 
Intrepid, coulés bloquent Ie chenal^ avec le Tliétis un peu 
plus è l'extéricur. 

Tandis que les batteries allemandes se concen-
traient sur ce bailment, les deux autres «block-
ships », 1' « Intrepid » et 1' « Iphigenia », relativement 
peu attaints, en profitaient pour le doubler et en-
trer, a leur tour, dans le chenal. 

L' « Intrepid », pris è son tour sous le feu concentre 
des mitrailleuses plaoées sur les estacades, cassa 
son erre et amorca l'abattée nécessaire pour ob-
struer le chenal. Ceci fait, le feu fut mis aux charges 
explosives et comme le « Thétis », il coula droit. On 
déplora deux morts au cours de l'évacuation. 

L' « Iphigenia », qui le suivait de prés, s'aperput sous 
les lueurs des projecteurs et des fusées éclairantes 
qu'un étroit passage subsistait a l'avant de 1' 
« Intrepid». II obliqua davantage et se saborda 
également en travers de celui-ci, obstruant totale-
ment la passé. « Même un bouchon de champagne 
ne pouvait plus y passer 1», dira le commandant du 
« Vindictive », le capitaine Carpenter. L'évacuation 
de l'équipage de 1' « Iphigenia » coüta aussi deux 
morts. 
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Pendant toute la durée de ropération, les destroyers 
« Warwick », « Phoebe » et « North Star » avaient 
croisé è proximité du phare, protégeant les as-
saillants contre une éventuelle intervention de 
torpilleurs allemarvds venant de la haute mer. A 
l'horizon, les monitors « Erèbe » et «Terror» conti-
nuaient a IScher leurs formidables bordées sur les 
batteries de la cóte, tandis qu'au loin, derrière 
l'horizon, Ie gros de la flotte britannique se tenait 
pret a inlervenir. 

LA RETRAITE 

Vers O heure 55, considérant Ie résultat atteint, Ie 
capitaine Carpenter, commandant du « Vindictive » 
donna Ie signal de retraite. Un coup de signal pro-
longé signala aux combattants du möle que l'heure 
était venue de réembarquer. lis commencèrent im-
médiatement leur repli et réussirent è ramener èi 
bord la plus grande partie des blesses et des 
morts. Toujours sous Ie feu d'une batterie alle
mande. 

Les oeuvres vives du vieux navire avaient été, en 
grande partie, protegees par Ie möle lui même, mais 
toute sa superstructure avait été hachée par la 
mitraille. A 1 heure 10, la chaïne fut filée. Assisté 
encore par Ie « Daffodil » qui écarta son avant, Ie 
croiseur abattit sur la droite, et s'arracha du möle. 
Soixante minutes s'étaient écoulées depuis Ie début 
de ropération de débarquement. 

Lentement, - Ie «Vindictive » n'avait plus de oom-
pas, ni d'autres moyens de signalisation que des 
lampes torches -, toute la flotllle reprit la route de 
Douvres, couverle, comme a l'arrivée, par des 
nuages de fumée artificielle, et poursuivie jusqu'au 
dela de l'horizon par Ie tir des canons Krupp de 
305 et de 380. 

BILAN DE VICTOIRE 

Le bilan de cette expedition que, de nos jours, 
on aurait qualifiée d'« Operation Bouchon », et qui, 
au depart, comptait 82 officiers et 1.700 hommes 
presque tous volontaires, se soldait comme suit, 
20 officiers tués, 210 soldats morts ou disparus et 
386 grands blesses. Des unites engagées, è part 
les navires sacrifiés, seul le destroyer «North 
Star» et trois motor-boats manquaient è i'appel. 

La presse allemande annonga, a grands renforts de 
publicité, que l'attaque avait été un échec total. Des 
photographies aériennes prouvèrent le contraire. 
Les trois « blockships» s'étaient sabordés exacte-
ment aux points prévus, bloquant le chenal et ren-
dant inutilisable le canal reliant Bruges è Zee-
brugge. De ce fait, vingt trois torpilleurs et douze 
sous-marins allemands se virent immobilises a 
Bruges. La base d'hydravions établie au pied du 
möle, n'étant plus reliée par la voie ferrée è la 
terre, était désormais inutilisable elle aussi. 

« On a qualifié cette action d'audacieuse, dlra la 
capitaine Carpenter. Ce n'est pas le mot qui con-
vient: il aurait fallu dire qu'elle était impertinente». 

La bataille du « St Georges' Day » eut des résultats 
considerables pour enrayer le développement de la 
guerre sous-marine allemande - les Allemands du-
rent reporter sur la bale d'Heligoland leur base de 
depart contre le trafic traversant soit l'Atlantique, 
soit Ie Pas-de-Calais -, et pour exalter le moral des 
armées alliées qui s'apprêtaient pour la grande of
fensive libératrice. 

Mais le vieux « Vindictive » ne connut pas les échos 
de la vlctoire. Le 9 Mal 1918, au cours d'un nou
veau raid, effectué cette fois dans le chenal d' 
Ostende, le glorieux navire et son valeureux ca
pitaine le commander Goldsal, se sacrifièrent en 
vain. 

Mais ceel est une autre histoire.. 

Retour è Douvres des mariois du Vindictive. 
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De zee en de kunst 

Frans-Balthasar Solvijns 

door Norbert HOSTYN, lic. kunstgeschiedeniis 

Deze keer laten we de 19de eeuw eens links liggen 
en duiken iets dieper in het verleden, om in Ant
werpen te belanden, anno 1760. 

1760 : het geboortejaar van Balthasar SOLVIJNS, de 
enige marineschilder van betekenis die onze contrei
en in de «pruikentijd» kende. De meeste kunst
historici hebben trouwens geschreven dat de 18e 
eeuw binnen het huidige België alles samen niet 
veel zaaks was op kunstgebied : niet meer dan een 
afkooksel van Paris. Dit gaat wel op tot op zekere 
hoogte, maar laat ons onze 18e eeuw ook weer niet 
al te veel onderschatten ! Maar toch, marineschil-
ders zijn met een loupe te zoeken : bij ons geen 
illustere namen als Joseph VERNET, LACROIX DE 
MARSEILLE of Philippe DE LOUTHERBOURG. 
Eigenaardig, te meer daar de 18e eeuw toch een 
periode van betrekkelijke rust en welvaart beteken
de voor de Zuidelijke Nederlanden. 

Balthasar SOLVIJNS dus. Geboren te Antwerpen op 
6 juli 1760 als zoon van Maximiliaan SOLVIJNS & 
Marie-Elisabeth ABELOOS, toonde hij algauw een 
uitgesproken artistiek talent. Amper 12 jaar oud 
won hij een prijs voor tekenen der Stad Antwerpen. 
Zijn opleiding ontving hij van André-Bernard DE 
QUARTEMONT (1750-1835), een zeldzame portrettist 
en historieschilder die professor was aan de Ant
werpse Academie. 

SOLVIJNS koos echter de richting marineschilder
kunst en werd daarin algauw opgemerkt. Hij had 
trouwens ook geen concurrenten van betekenis in 
zijn discipline. Te Brugge was er wel een Jan GA-
REMIJN (1712-1799), die naast vele genres spora
disch ook zeegezichten schilderde (Oostende), veel
al bestemd als salonversiering ; te Gent was er 
Pieter-Norbert VAN REYSSCHOOT (1738-1795) die 
voor het huis Brunin aldaar een reeks marines met 
de schepen van de Oostendse Compagnie had ge
schilderd. Dat was het dan ook ongeveer. 

Van het bestuur te Brussel - we zitten nog volop in 
het Oostenrijks tijdvak - kreeg de jonge SOLVIJNS 
omstreeks 1775 de opdracht voor een gezicht op 
de Antwerpse haven. Het schilderij zou nu te Wien 
berusten. 

SOLVIJNS' aanstelling op 16-jarige leeftijd tot Kapi
tein van het Fort te Lillo was een blijk van waarde
ring vanwege de regering te Brussel. 
Een tijd later zou hij door Aarsthertogin Marie-
Ohristine tot slothoofdman te Laken benoemd wor
den. In feite was dat niet meer dan een soort ere
titel, zodanig dat SOLVIJNS zijn schilderkunstige ac
tiviteiten kon verderzetten. 

HBT MEESTERWERK 

Omstreeks 1780 kreeg SOLVIJNS van de Gouver
neur-Generaal te Brussel de opdracht een gezicht 
op de Oostendse haven te schilderen. De haven van 
Oostende was toen niet zonder belang, mede door 
het feit dat de Schelde nog steeds gesloten bleef. 
Er was in het begin van de eeuw al de Oostendse 
Compagnie geweest, en in 1781 riep Jozef II Oost
ende uit tot vrijhaven. De vaart op Indië bracht 
drukte mee. Vele vreemdelingen kwamen hier hun 
handelskantoren vestigen, de nieuwe weg Oostende 
- Torhout en het kanaal naar Gent zorgden voor 
accurate verbindingen met het binnenland... 

Het schilderen van zo'n gecombineerd haven- en 
stadsgezicht nu, was geen lachertje : Joseph VER-
NET deed er negen jaar over om de voornaamste 
Franse havens te portretteren : 9 jaar nomadenbe
staan. Marseille alléén al, nam een klein jaar in 
beslag (1753-1754). 

Zo moet het ook onze SOLVIJNS vergaan zijn : 
maanden moet hij besteed hebben aan voorstudies, 
probeersels, zoeken naar een estetisch verantwoor
de compositie... 
Het resultaat was dan ook meesterlijk, een VER-
NET waardig. SOLVIJNS' gezicht op de haven van 
Oostende hangt heden ten dage nog te Wien. Het 
kende onmiddellijk een grote verspreiding door de 
reproductiegravure van de Parijzenaar Robert DAU-
DET uit 1783. GAREMIJN inspireerde zich op de 
gravure en maakte er een gereduceerde kopie van 
voor de salonbekleding van een Brugse cliënt. 

Onder een g.randioze hemel zien we op het achter-
plan links de stad. We herkennen de silhouetten 
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GEZICHT OP DE HAVEN VAN OOSTENDE 
naar de gravure van R DAUDET 
Een gekend en populair beeld op de Oostendse haven in de eindperiode van het Ancien-Régime. 
Styiistisch gezien een gaai vferk in de traditie van de neoldassielte landschapsiiunst 

van de oude Sint-Pieterskerk, van het Stadhuis-
van de vuurtoren Helemaal links zien we de mas
ten van talrijke zeilschepen het bewijs van een 
drukke havenactiviteit Het gehele voorplan wordt 
door een waterpartij ingenomen, verstild, welhaast 
rimpelloos Op het water, enkele grote koopvaardij
schepen, enkele roefbootjes die de lucht- en water
partij breken Uiterst rechts het skelet van een vuur
baak 

Het was wellicht tijdens zijn verblijf te Oostende 
dat SOLVIJNS in het huwelijk trad Zijn uitverko
rene was een Engelse Mary-Anne GREENWOOD 
Ze kregen drie kinderen, o a Henry SOLVIJNS ("Ant
werpen, 1817) die carrière maakte in de diplomatie 

We kennen nog een schilderij van SOLVIJNS uit 
1787 Het berust m het Nationaal Scheepvaartmu
seum te Antwerpen en stelt schepen voor op de 
rede van een Nederlandse haven Links zien we een 
statenjacht in 't midden een vissersvaartuig en 
rechts een zeilend bootschip Dit werk van SOL
VIJNS IS omwille van zijn zeldzaamheid een der 
pronkstukken van genoemd museum 

De rest van SOLVIJNS' levensloop is minder interes
sant in de optiek van ons artikel bij het uitbreken 

van de Brabantse Revolutie m 1793 volgde SOL
VIJNS het Brusselse hof naar Wien Hij verbleef er 
tot de dood van Marie-Ohristma 

En dan veranderde zijn levensloop op spectaculaire 
wijze met Kapitein Sir Home Riggs POPHAM voer 
hij naar de Rode Zee en de Indische Oceaan, 
waar hij ondermeer als cartograaf werkzaam was 
(1789) HIJ leefde een tijd m Hindoestan, leerde er 
de mensen, hun taal en zeden kennen Dat resul
teerde in een anno 1799 te Calcutta uitgegeven 
reeks van 250 etsen betreffende de kledij en de 
levensgewoonten der Hindoes 

Tussen 1808 en 1812 zou SOLVIJNS te Paris een 
ander etnografisch werk publiceren « Les Hindous 
OU description de leurs moeurs, coOtumes, cérémo
nies, etc dessines d après nature dans Ie Bengale 
et representes en 292 planches » 

SOLVIJNS maakte ook 200 gravures voor een 
«Voyage pittoresque aux Indes Orientales et la 
Chine» die nooit het licht zag 
In 1815 werd hij aangesteld als havencommandant 
te Antwerpen 

HIJ overleed er op 10 October 1824 
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Postzegelnieuws 

Oorlogsschepen op postzegels 

door Eerste Meester Chef A.A. Jacobs 

Er bestaat geen verslag over de gebeurtenis wanneer 
het schip voor het eerst als oorlogsvaartuig gebruikt 
werd. Het oudste bewijs van een naar zeegaande 
marine-expeditie is op een Egyptisch basisrelief uit 
± 2600 vóór Christus. Daarop zijn schepen te zien 
van Farao Sahoere. De opkomst van het Griekse 
en Romeinse rijk resulteerde in het bouwen van 
grotere en effectievere oorlogsschepen en troepen-
transportschepen. 

Rond 1200 vóór Christus versloeg de vloot van ae 
Ferao Ramses III de gekombineerde vloten van de 
Libanezen, Syriërs en Filistijnen bij Pelsium. Ze 
hadden ramstevens, kraaienesten en stevige ver
schansingen waarachter de roeiers beveiligd waren 
tegen de pijlen en speren. De bemanningen van de 
oorlogsschepen bestonden uit slaven en veroordeel
den. (Rep. de Guina Equatorial Yv ) 

Rond 500 vóór Christus werd de Griekse trireme met 
drie rijen roeibanken boven elkaar geïntroduceeid. 
Grote aantallen van dat soort schepen werden ge
bruikt bij de slag van Salamis waar Griekenland 
Perzië versloeg. De staf bestond uit 5 officieren, 
de kommandant, de stuurman en 174 roeiers. Als 
gevechtstroepen telde men daarenboven 8 boog
schutters en 14 soldaten, wat een totaal maakte van 
± 200 man per schip. 

Reeds rond 265 vóór Christus werd in opdracht van 
koning Gerone II een enorm troepentransportschip 
gebouwd. De Syracuse, zo heette het schip, had 
20 rijen roeibanken, 4 masten en het was uitgerust 
met 8 belegeringskatapulten. Het schip zou 400 
soldaten hebben kunnen vervoeren. De ontwerper 
was de bekende Archimedes. De Vikingen over
heersten met hun vermaarde langschepen de zeeën 
volledig. Een heerschappij die eeuwenlang zou blij
ven duren. Een Vikingschip vertrouwde in hoofd
zaak op zijn zeilen als voortstuwende kracht, maar 
als het op vechten aan kwam of de wind niet gunstig 
was, werden de riemen gebruikt. 

In het jaar 1066 wsrd één der best georganiseerde 
maritieme operaties van de geschiedenis uitgevoerd. 
Willem de Veroveraar landde met meer dan 400 
oorlogsschepen en 1000 transportschepen in Sussex 
aan de Engelse kust. De slag bij Hastings werd door M M * * * M * t M M * M M M ^ « « * M M * 
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0*6 Engelse posterijen herdacht door de uitgifte van 
een speciale reeks zegels (Engeland Yv 453 a 460). 
Aan het eind van het Vikingtijdperk trad een ver
nieuwing op in de scheepsbouw doordat een zee
slag in die tijd hoofdzakelijk bestond uit gevechten 
van bemanning tegen bemanning. Hoge schepen 
hadden dan een voordeel op lagere. Dit leidde tot 
het bouwen van «kastelen» die moesten dienst doen 
als gevechtsplatform aangebracht bij de boeg en 
achtersteven. 

Rond 1400 verscheen een nieuw soort schip — het 
Dantzig-schip — op de noordelijke wateren. Het 
had een versterkte romp en was gestroomlijnder. 
De ankerketting ging nu door een kluisgat en boven 
in de mast werd een kraaienest aangebracht. Ook 
de Venetianen brachten aanzienlijke verbeteringen 
aan hun schepen. Schepen met twee masten 
begonren gemeengoed te worden op de Middel
landse Zee. Ze waren bijna altijd met Latijnse zeilen 
getuigd. In 1410 beschikte de Christopher of the 
Tower over drie ijzeren kanonnen die afzonderlijk 
konden geladen worden. Het waren de oudst be
kende voorbeelden van achterladers. 

Portugal groeide rond 1430 uit tot een grote mari
tieme macht. Gedurende de 17e eeuw werd Neder
land ook een belangrijke maritieme natie met een 
sterke oorlogsvloot en een grote koopvaardijvloot. 
Wrijving tussen Engeland en Spanje ging over in 
een diepgewortelde vijandschap toen Engeland zien 
terugtrok uit de groep van katholieke naties. (Spanje 
Yv 1260). Er werden beslissende zeeslagen geleverd 
in deze periode. De eerste was de slag bij Lepanto 
in 1571. Er werd gebruik gemaakt van een nieuw 
type oorlogsschip, de Galei, behept met 3 tot 4 
masten, 30 tot 40 roeiriemen, hoger en zwaarder 
den de Galei maar met meer vuurkracht. Er waren 
6 van deze schepen bewapend met 50 kanonnen 
in de vloot van Don Juan (Spanje Yv 1709). 

De tweede beslissende zeeslag was de nederlaag 
van de Spaanse Armada in 1588, één van de be
langrijkste gebeurtenissen uit de geschiedenis. De 
Engelse scheepsbouw onderging een ommekeer. 
Ongewoon en nieuw waren drie batterijdekken die 
een opstelling van 100 kanonnen toelieten. De zo
genoemde Elisabethaanse Galjoenen kwamen ten 
tonele (Engeland Yv 550). 

Meest bekend uit deze periode is ook de in 1635 
in dienst genomen (Sanharino Yv 520) en de vier-
master Regent die 141 kleine stukken geschut had, 
200 grote bogen en een pijlenvoorraad van 800 bun
dels. 

In de drie zeeslagen tussen 1652 en 1674 kon Neder
land zich slechts met moeite tegen het oppermach
tige Engeland handhaven. Slechts zeehelden zoals 
Tromp en De Ruyter konden Nederland nipt van de 
ondergang redden. (Nederland Yv 410 + 671) 

Tegen het eeuweinde waren Engeland, Nederland, 
Frankrijk, Zweden en Rusland de voornaamste zee
machten. 

De ontwikkelingsfase begrepen tussen 1702 (slag 
bij Rio de Vigo) die de Franse macht fel verzwaKte 
en de slag van Navarino in 1827 die de laatste grote 
vlootaktie was, uitgevoerd door zeilschepen, ken
merkte zich door een belangrijke vooruitgang in alle 
takken van de maritieme wetenschap. De Ameri
kaanse vrijheidsoorlog (1775-1783) was vanaf het 

Yv. 466 

begin zowel een zee- als een landoorlog. De kolo
niën bezaten geen officiële zeemacht maar de koop
vaardijschepen en hun bemanningen waren niet on
bekend met oorlogvoeren. Ze waren steeds bewa
pend als bescherming tegen zeerovers. Ook streden 
ongeveer 2000 kapers tijdens deze oorlog aan de 
zijde van de Amerikanen. Tegen het einde van de 
Amerikaanse vrijheidsoorlog had de Britse regering 
het belang aan de lijve ondervonden van een mach
tige beweeglijke zeemacht die als steun moest 
dienen voor een landleger bij een veldtocht (Domi
nica Yv 466). De slag bij Trafalgar — waarbij Nelson 
aan boord van de Victory sneuvelde — was de be
slissende zeeslag van de Napoleonitische oorlogen, 
en vestigde de Britse suprematie ter zee voor meer 
dan 100 jaar. 

Het vlaggeschip van het Spaanse smaldeel, de San-
tissima Trinidad (Spanje Yv 1263), een vierdekker 
met 130 kanonnen, was het geweldigste oorlogs
schip van die tijd. Het gebruik van ijzer en staal, 
de aanwending van stoommachines en de uitvinding 
van de scheepsschroef door Joseph Ressel zorgde 
voor een nieuwe omwenteling in de scheepsbouw. 
Dat voor oorlogsschepen van deze nieuwigheden 
gretig gebruik werd gemaakt, is vanzelfsprekend. 

Stoomzeilfregatten, korvetschepen. Aviso's, kanon-
neerboten, torpedoboten, destroyers, kruisers enz... 
werden volgens deze nieuwe principes gebouwd. 

Alle belangrijke zeemachten in de wereld gingen 
investeren in torpedoboten. In 1884 bezat Rusland 
de meeste: 115, Frankrijk 50, maar Engeland, 
vreemd genoeg, slechts 19. 

neptunus - Juli - Juillet 1980 49 



<«1 

BATAUON COtOMBIA EN COREA 1951 1971 

MÉÉMti 

De Russisch-Japanse oorlog (1904-1905) leerde dat 
kanonvuur op grote afstand met zwaar geschut 
doeltreffender was dan een gevecht met allerlei 
kaliber op korte afstand. Dit leidde tot de ontwik
keling van het slagschip met uitsluitend zwaar ge
schut (Rusland Yv 2031). 
De Brtse «Dreadnought» werd ontwikkeld en sche
pen van vóór deze periode waren geen partij meer 
voor deze kolossen. Zij werden op hun beurt echter 
spoedig bedreigd door de onderzeeboot. Ook koop
vaardijschepen die vitale voorraden vervoerden kre
gen enorme klappen te verduren van de U-boten, 
en pas toen een konvooisysteem werd ingericht 
werd de U-bootdreiging ontkracht. 

In 1917 werd een nieuwe dimensie geschapen in de 
oorlog ter zee door het invoeren van het vliegdek-
schip. De ontwikkeling was wel zo dat ook tijdens 

de Tweede Wereldoorlog met dit wapen ernstig 
rekening moest gehouden worden De Tweede We
reldoorlog volgde een zelfde stramien als de eerste : 
de onderzeebootmacht van de Duitsers had enorm 
veel schade aangericht : zowel de koopvaardij, als 
de oorlogsvloten verkeerden in een hopeloze toe
stand, de wederopbouw moest weer worden op gang 
gebracht (Duitsland Yv 794). 

Aan het eind van de oorlog was Engeland niet lan
ger de grootste zeemogendheid. Amerika had deze 
titel overgenomen, niet voor lang echter, want Rus
land diende zich als superzeemacht aan. 

In 1950 bij het uitbreken van de Koreaanse oorlog 
haalde de Verenigde Staten een groot aantal van 
zijn schepen uit de «mottenbollenvloot» (Columbia 
Yv 659). 

De eerste door kernenergie aangedreven onderzee
boot Nautilus werd in dienst gesteld in 1954. In 1959 
kwam de eerste Russische nucleaire onderzeeboot, 
de Leninski Komsomol van de werf (Rusland Yv 
3641). 

Tegenwoordig worden de vloten van de wereld be
heerst door wetenschap en technologie. Een uitge
breide elektronische apparatuur wordt bediend door 
overgespecialiseerde technici. Van de Engelse oor
logsschepen wordt weleens gezegd dat Haremajes-
teits Komputers zee kiezen. 

Gravelines ou Grevelinge(n) 

PAUSE... 

Nous n'avons plus grand chose è dire avant d'arriver 
au Traite des Pyrenees de 1659 qui consacre Ie 
transfert de souveraineté sur notre ville. Nous clotu-
rerons alors pas quelques considerations sur la fron-
tière qui nous en sépare depuis avec la période 
d'interruption entrainée par l'annexion de nos re
gions a la France. 

L'abondance de la documentation réunie nous per-
mettra ensuite de consacrer quelques articles a la 
vie et è l'évolution de Gravelines depuis ce transfert 
de souveraineté. Cette fois, nous abandonnerons 
l'ordre rigoureusement chronologique des évène-
ments pour faire connaitre quelques aspects du 
passé récent de la ville et même parfois son visage 
actuel. 

J. Verleyen 
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Anfin que se perpétue la Tradition.. 

Par St.- Bernard du Spuikom 

Ce qui fait (a particularité de toutes les marines 
tant de guerre que marohandes, c'est avant tout 
une longi'e suite d'évènements, d aventures diver-
ses, de faits d'armes remarquables et aussi de tra
ditions. 

Un jour, il y a bien des années, un homme pas-
sionné des ohoses de la mer, entreprit de concréti-
ser et de fixer è sa maniere cette longue tradition 
navale. 

II retraga « L'Histoire de la navigation è travers les 
Sges » non en rédigeant de savants ouvrages tech
niques OU liittéraires, mais au moyen de maquettes 
réalisées è une échelle variar»t du 1/72e au 1/400e. 

Si tout jeune ii n'eut pas la chance de réaliser sa 
vocation en devenant Marin, l'homme extraordinaire 
que j'ai rencontre assumait ainsi sa passion. J'ai 
nommé Léon MOLITOR. 

Au fil des ans ce grand mattre de la maquette na-
vale se constitua ainsi une collection de quelque 
400 bateaux de tous types et de toutes nationalités. 

La corvette K226 GODETIA, cuvée anglalse 1942. 

Ce féru collectionneur je ne doute pas que vous 
le connaissiez déja ; en effet j 'ai déja eu I'occasion 
de vous entretenir longuement è son sujet dans un 
article intitule «Force tempêtes, ou la naissance 
d'une vocation » paru dans le Neptunus n° 6 de 
jum 1978. 

Mais lors d'une récente visite que je lui fis, je 
pense avoir piqué au vif eet 'artiste' en lui repro-
ohant gentiment que parmi les bateaux de sa col
lection, aucun ne représentait notre marine de 
guerre. Mais notre homme n'ignorait pas que cette 
lacune devalt éfre comblée, il en était même 
conscient depuls des années. 

Mais il m'expliqua combien il était difficile de dé-
nicher l'une ou l'autre réplique d'un bêtiment de 
guerre ayant glorifié notre pays. Car si actuelle-
ment le fleuren de notre Force Navale est compose 
de quatre frégates baptisées F910 WIELINGEN, 
F911 WESTDIEP, F912 WANDELAAR et F913 WEST-
HINDER, 11 y eut également d'autres batlments non 
moins prestigieux. Comme par exemple les Zinnia, 

'i 
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La corvette K226 GODETIA, modèle construit cl Bruxelles en 1980 (Photo Fr PHILIPS; 

Breydel, Kamina, Demoor, Lt. V. Billet, Godetia et 
bien d'autres encore qui tous ont contribué a 
forger l'Histoire et la tradition de notre marine. 

C'est done tres fier qu'il me convia récemment au 
baptême de sa dernière acquisition. 

Elle était lè, au 1/72e., 88 centimetres de long, 
14 de large, toute en nuances de gris vêtue, la cor
vette K226 GODETIA, première du nom, cuvée 
anglaise 1942. 

Et tout en admirant cette merveilleuse maquette, je 
me pris curieusement è penser d'abord aux tnommes 
qui formèrent pendant tant de mois, Ie valeureux 
equipage de cette célèbre corvette. 

Au travers des différents elements constituant cette 
reproduction, je tentai de définir les raisons profon
des qui motivèrent de si nombreux jeunes hommes, 
nos Ainés, a s'embarquer sur de telles unites pour 
servir leur pays en guerre. 

11 me revint alors en mémoire ces merveilleux elans 
lyriques de Chateaubriand : 

« Sur Ie chemin de l'océan... qui n'a pour bornes 
« que les vagues, pour relais que les vents, pour 
« flambeaux que les astres, la plus belle des aventu-
« res . est la rencontre de deux vaisseaux... Le 
«temps emporte et sépare les voyageurs sur la 
«terre plus promptement encore que le vent ne 
« les emporte et ne les sépare sur l'océan ; on se 
« fait un signe de loin : a Dieu vat ' Le port com-
« mun est l'éternité. » 

11 est è croire que celui qui partage ces préceptes 
se hisse certes au-dessus du commun pour plonger 
dans un monde particuHer et quasi mystique II 
tendra alors vers la realisation de ses aspirations 
profondes. 

Mais 11 faut être doué d'une trempe particuliere 
pour concrétiser ses aspirations. De Ia nalt l'ame 
du [Vlarin 

La Mer, toujours aimée, toujours adulée mais jamais 

asservie, est pour lui le catalyseur de ses impulsions 
physiques et psychiques. 

Mais il est certes difficile de comprendre actuelle-
ment, en ces temps oii les grands principes moraux 
s'essoufflent quelque peu, qu'il était parfois indis
pensable, de croire fermement è ce que l'on faisait 
pour défendre un ideal, pour rester fidele a ses 
convictions et réaliser, dans des conditions parfois 
inhumaines, le but que l'on voulait assumer. 

61 metres de long, 950 tonnes en action. 
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Même si l'évolution des moeurs et des préceptes 
est actuellement si rapide, Ie souvenir impénssable 
de dévouement, d'actes de bravoure et d'abnégation 
dont firent preuve nos ATnés, ceux qui ont créé et 
glorifié notre marine beige, doit se perpétuer. 

Et lorsque l'on évoque ies conditions difficiles, 
voire intiumaines dans lesquelles ces actes furent 
poses, imaginez... 

Janvier 1942. Sunderland, Grande-Bretagne, aux 
chantiers navals J. CROWN & Son. Une corvette est 
en achievement è flot. C'est la K226 GODETIA. 

A cette époque, il sort des chantiers une unite de 
ce type tous les quatre jours. La Royal Navy achève 
a ce moment sa 200è. corvette de la classe << Flo
wer ». En tout 288 unites seront ainsi construites. 

Dérivées des baleiniers conpus par Smith Dock C° 
Ltd. a IVliddesborough, longues de 61 metres, jau-
geant environ 950 tonnes, disposant d'un rayon 
d'action de 3.000 milles è 16 noeuds, ces corvettes 
sont armées d'un canon de 102 mm , de mortiers 
et de lanceurs de charges de fond, de canons 
20 mm AA et d'une centaine d'hommes d'équipage. 

Construites pour la chasse aux sous-marins, ces 
petites unites réalisées rapidement et è bon compte 
(£ 90 000) se révèleront cependant au fil des mois, 
de terribles adversaires pour les U-boots. 

Ce qui distingua d'emblée la K226 GODETIA -
ainsi que la K193 BUTTERCUP d'ailleurs - des 
autres corvettes sera Ie fait que ces deux bati-
ments de la Royal Navy embarquèrent un equipage 
entièrement beige et qu'on y arbora cóte a cóte 
et Ie pavilion beige et la White ensign. 

Ainsi parées ces 2 unites passeront d'abord entre 
les mains du Commodore G.O. Stephenson, alias 
«Monkey Stephens», qui dés Ie 12 juillet 1941 
avait pris en main la nouvelle base d'entrainement 
installée dans les Nes Hebrides. 

La GODETIA et la BUTTERCUP y effectueront leur 
stage et Stephenson transformera bateaux et 
equipages en d'impitoyables chasseurs de sous-
marins et escorteurs de convois de ravitaillement. 

Après avoir repu leur certificat de combattant, ces 

88 centimetres de long, 14 de large, éclielle l/72è 
(Plioto Fr. PHILIPS) 

corvettes seront rattachées au Groupe B5 du Com
mander Boyle dans les Antilles. 

Et jusque fin 1942 elles feront de l'escorte et de la 
protection de convois de ravitaillement de Cuba 
vers New-York, Key-West ou Trinidad 

En janvier 1943 on retrouve la GODETIA, et plu-
sieurs autres unites, accompagnant Ie convois TIVI 
1. L'enfer de l'Atlantique Nord commence pour 
elles, et les equipages. 

11 s'agit en effet de convoyer 9 pétroliers de ± 
8 000 tonnes de Trinidad è Gibraltar L'entreprise 
est d'importance stratégique car ce carburant est 
destine au débarquement allié en Tunisie. 

Mais ie Groupe « Dauphin » de l'Amlral Doenitz dé-
tectera et interceptera ce convoi, duquel après une 
semaine de combats acharnés il ne coulera pas 
moins de 7 pétroliers. 

C'est au cours de ce long engagement que la 
GODETIA prendra è partie Ie U 134, qu'elle endom-
magera si gravement qu'il abandonnera sa cam
pagne de chasse pour rentrer en France oCi il sera 
réparé. 

En mars 1943, parmi 14 autres batiments de guerre, 
on retrouve la GODETIA escortant les convois 
SC 122 (52 navires marchands) et HX229 (40 navl-
res) qui font route de conserve vers l'Angleterre. 

Ces deux formations, venues respectivement de 
Saint-Jean-de-Terre-Neuve et de New-York, repré-
senteront pour I'ennemi un objectif stratégique de 
choix. 

En effet trois groupes de U-boots, (ie groupe RAUB-
GRAF, ie STURMER et Ie DRANGER), soit une 
quarantaine de sous-marins, couleront un total de 
141.000 tonnes, représentant une bonne vingtaine 
de navires. 

Les combats acharnés Iivrés au cours de cette 
traversée de l'Atlantique figureront parmi les plus 
importants et les plus durs de foute la bataille des 
convois. 

Les 8 escorteurs du convoi SC 122, qui perdra a 
lui seul quelque 47.000 tonnes, effectueront 6 inter-

équipage entièrement beige et cote è c6te Ie pavilion 
beige et la White ensign. 

(Photo Fr PHILIPS) 
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'Monkey Stephens' en fera un impitoyable chasseur de sous-
marins (Photo Fr. PHILIPS). 

ventions avant torpillage, et sur les 6, deux sont 
dues è la seule GODETIA ; ce qui donne una idee 
de son efflcacité. 

C'est également au sein du SC 122 que la GODETIA 
se distinguera sur Ie plan sauvetage, en récuperant 
dans des conditions particulièrement éprouvantes, 
35 hommes du HMS CAMPOBELLO qui fait eau ; 
100 aviateurs de la Royal Australian Air Force et 
les marins embarqués sur Ie PORT AUCKLAND, ce 
cargo-mixte de 8.789 tonnes qui est torpillé, ainsi 
que 30 hommes du ZOUAVE (4.256 Tx.) qui coule 
en 5 minutes 

A cette traversée succèderont d'autres toutes aussi 
dangereuses et éreintantes ; la GODETIA continuant 
a assumer sa lourde tache jusqu'en 1944. 

On la retrouvera au sein d'un groupe de chasse 
dans Ie Golf de Gascogne, puis en Méditérranée 
et avec la K193 BUTTERCUP, elle prendra part 
a l'offensive des Apores. 

Elle subira ensuite un entrainement intensif en vue 
du débarquement de Normandie, Ie 6 juin 1944. 

La K226 GODETIA sera alors affectée a la Force 
L, qui assume l'escorte de convois de la 1è vague, 
suivant immédiatement les forces d'assaut dans 
Ie secteur oriental. 

Les corvettes belges feront également partie des 
premiers convois qui quitterent l'Angleterre pour 
ravitailler les troupes de débarquement. 

Fin 1944, la GODETIA rallie WEST HARTLEPOOL. 

Noblesse oblige I A960 GODETIA, version beige 1965. 
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Les marins belges quittent Ie bord en saluant une 
dernière fois Ie double pavilion qu'ils ont servi 
pendant de si longs mois. 

lis iront en Belgique renforcer la 118è. flottille 
ainsi que Ie personnel activement occupé a déminer 
et è réorganiser les ports de leur chère patrie enfin 
libérée de l'occupant. 

La K226 GODETIA quant è elle, sous la seule 
White ensign, allait reprendre du service pour Ie 
compte de la Royal Navy. 

Combien savent encore aujourd'hui que les marins 
belges prirent une part si active et si glorieuse 
dans ce conflit mondial ? 

Mals si cette sombre époque est depuis longtemps 
révolue, Ie nom GODETIA est certes resté attaché 
aux traditions de notre Force Navale. Noblesse 
oblige ! 

Souvenez-vous, c'est Ie 7 decembre 1965 qu'était 
lancé a Temse, Ie nouveau navire de commande-
ment et de soutien logistique. II fut baplisé A 960 
GODETIA. 

D'une longueur de 92 metres, 14 metres de large, 
il cale 3,50 m. de tirant d'eau pour 2.500 tonnes. 
Doté d'une autonomie de 6.000 milles è 15 noeuds, 
il est équipe d'un laboratolre scientifique, d'une 
salie d'opération st d'une plate-forme d'appontage 
pour hélicoptère. Son equipage est de 95 hom
mes, plus une quarantaine de stagiaires I Que de 
chemln parcouru. 

Perdu dans mes pensees, je fus ramene a quai 

par Léon MOLITOR qui me rappela la fmalité de 
sa vaste collection. 

« Je veux faire aimer, comprendre et apprécier la 
« mer par les jeunes generations. C'est pourquoi 
«j'ai voulu rassembler cette armada. Quiconque 
« peut venir ici l'admirer; car celui qui partage eet 
« amour de la mer entre chez mol en ami. » 

II a également promis de ceder gratuitement sa 
collection a tout qui la placerait dans un local ac
cessible au grand public. 

Au Musée du Cinquantenaire, de vastes ©spaces 
sont réserves pour créer un « musée de I'aviation », 
des Associations se torment pour retaper des véhi-
cules mllitaires de la lie. guerre, pour réunir vieil-
les motos, voitures ou autres collectionneurs de 
vieux tanks. 

Alors peut-être qu'un jour un local sera aussi mis a 
disposition par quelqu'autorité competente qui aura 
pris conscience que I'Histoire, les souvenirs et la 
Tradition des marins d'un pays font aussi partie 
intégrante du patrimoine de I'Homme. 

Ge patrimoine qui pour I'homme constitue sou-
vent les racines auxquelles 11 se réfère pour se 
fixer ou se situer. 

(s) Saint 'Bernard du Spuikom 

Des llvres tels que «Congé pour mourir» d© H. 
Anrys et « Les Ancêtres de notre Force Navale » de 
L. Le Conte m'ont apporté une aide précieuse a la 
redaction de cet article. 
Je tiens done è en remercler leurs auteurs. 

Deze modieuze T-SHIRT « BELGIAN NAVY » is le bekomen 
In vier maten : Extra Small, Small, Medium en Large. 

Prijs : 250,- fr. B.T.W. inbegrepen. 
Verzendingslcosten : 25,- fr. 

Cet élégant T-SHIHT « BELGIAN NAVY» pent être obtenu 
en quatre tallies : Extra Small, Small, Medium et Large. 

Prix : 250,- Fr. T.V.A. Incluse. 
rrais d'expédition : 25,- Fr. 

N I E U W ! 

N O U V E A U ! 
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maritiem panorama 

door Henri ROGIE 

OOSTENDE 

Huidige bijdrage tot ons maritiem panorama 
brengt een beicnopt overzicht van de zeehaven-
trafieic in ons land gedurende het jaar 1979. 
Eerst l<omen OOSTENDE en ZEEBRUGGE aan 
de beurt. Een voigende editie behandelt GENT, 
ANTWERPEN en BRUSSEL. 

1. Binnengevaren schepen 

2. Zeegoederentrafiek 
Aanvoer 

1 469 808 t 
(+ 15%) 

Totaal 
1 297 

(+22%) 

Afvoer 
206 076 t 
(+ 58%) 

Globale brutotonnenmaat 
1 647 963 ton 

(+27%) 

Totaal 
1 675 884 t 
(+ 19%) 

Inleiding 

Zopas verscheen de eerste jaarbalans 1979 qua 
zeehaventrafiek in ons land en meteen krijgen wij 
ook de eerste recordcijfers De Oostendse handels
haven boekte inderdaad een goederenoverslag van 
1675 884 ton tijdens het afgelopen jaar wat 1 9 % 
meer is dan in 1978 en ruim 16% beter dan het 
laatste record behaald m 1977 

Situeren wij vooreerst de laatst geboekte cijfers 
in een ruimere context en brengen we derhalve een 
overzicht van het zeegoederenverkeer m de stads-
haven vanaf het jaar dat de economische crisis voor
afging 

Jaar 

1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 

Glob. zeegoederen
trafiek 

934 352 t 
909 488 t 
862 326 t 
920 5281 

1 238 359 t 
1 432 876 t 
1 398 7851 
1 675 884 t 

Evolutie 

+ 22 % 
— 2 % 
— 5 % 
+ 6% 
+ 34 % 
+ 1 5 % 
— 2 % 
+ 1 9 % 

Een eerste Ro/Ro-dienst op Sheerness had in 1972 
het trafiekcijfer van de handelshaven gunstig bem-
vloed Op het einde van hetzelfde jaar verdween 
reeds de nieuwe lijn zodat de balans voor 1973 met 
rode cijfers afsloot Het jaar daarop woedde de 
economische recessie m alle hevigheid maar m 
1975 tekende zich een lichte relance af De nieuwe 
diepwaterkaai was immers in gebruik genomen en 
de aanvoer van grintsoorten dan ook gevoelig toe
genomen De heropflakkering van de trafiek bleef 
duidelijk merkbaar tijdens de twee volgende jaren 
In 1978 daarentegen daalde het expansieritme on
der het nulpunt omwille van een sterk verminderd 
aanvoercijfer 

Goederenaanvoer nu 1 5 % omhoog 

Aldus belanden wij in 1979, nieuw recordjaar voor 
de Oostendse stadshaven In de drie dokken aldaar 
hepen er in totaal 1 297 koopvaardijschepen bin
nen met een globale tonnage van 1647 963 BRT 
Ten opzichte van het vorige jaar was dit een winst 
van 2 2 % aan eenheden en 2 7 % aan tonnenmaat 

Van de 1 297 invarende schepen waren er 8 2 % ge
laden en die losten m totaal 1469 808 ton goede
ren hetzij 1 5 % of 201 006 ton meer dan in 1978 De 
voornaamste aanvoertrafieken boekten immers be
langrijke winsten zoals blijkt uit volgende over
zichtelijke tabel 
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Aanvoer Absolute hoeveelheid 
1-12.1979 
Zand-grint 
Petroleumprod 
Chemische prod 
Ro/Ro-goederen 
Houtsoorten 
Allerlei 
Totaal 

914 4041 
307 725 t 
134 8161 
43 800 t 
35 590 t 
33 473 t 

1.469.8081 

Evolutie 

+ 16 7o 
+ 8 % 
+ 4»/o 
nieuw 
+ 4 % 

We merken dadelijk dat de aangroei van het aan-
voercijfer hoofdzakelijk te danken is aan de vrij 
verhoogde lossingen van zand- en grintsoorten als
mede aan de opbrengst van de nieuwe Ro/Ro-
dienst op Dover verzekerd door de Schiaffmo Fer
ries Eerstgenoemde trafiek brengt 130 369 ton (16%) 
meer op dan m 1978, terwijl de Schiaffino-lijn op 2 
juli laatstleden ingehuldigd reeds 43 800 ton vracht 
oplevert in absolute cijfers 

Onder de rubriek «allerlei» groepeerden wij de 
aanvoertrafieken van ondergeschikt belang We no
teren hier een vooruitgang van 4 021 ton voor 
schroot en 2 663 ton voor stukgoed Daarentegen 
daalden de lossingen van meststoffen (—7 206t), 
vee (—1459t) en vismeel (—6 410t) Wat nu de 
evolutie betreft van het aanvoercijfer in de loop 
van 1979, ziehier wat absolute gegevens en groei
percentage ons leren . 

Periode Absolute hoeveelheid Groei 
1-03/1979 250 683 t —3 9 % 
1-06/1979 691 7321 + 1 1 % 
1-08/1979 1055 8041 + 1 2 % 
1-12/1979 1469 8081 + 1 5 % 

Men zal zich herinneren dat de eerste twee maan
den van het jaar bijzonder regressief waren De her
opflakkering kwam evenwel m maart en verder ging 
het crescendo om uiteindelijk een groeiritme van 
1 5 % te bereiken voor het hele jaar 1979 

Afvoercijfer boel(t 58 % winst 

We nemen nu de evolutie van de maritieme afvoer 
onder de loep en wijzen onmiddellijk op het hoge 
groeipercentage behaald in 1979 + 5 8 % hetzij 
76 093 ton meer dan het vorige dienstjaar In ab
solute cijfers totaliseerden de ladingen 206 076 ton, 
waarvan 2 6 % geboekt onder de rubriek Ro/Ro-
goederen van de Schiaffmo Femes Het belang van 
deze nieuwe lijndienst voor de verdere expansie 
van de zeegoederentrafiek in de Oostendse han
delshaven komt hier heel duidelijk tot uiting 

Anderzijds stellen we vast dat de afvoer van che
mische produkten afkomstig van UCB-Zandvoorde 

meer dan verviervoudigd is Het is derhalve duide
lijk dat het die twee afvoertrafieken zijn, die in 
hoofdzaak bijgedragen hebben tot het behalen van 
het hoge expansieritme Dit blijkt trouwens uit on
derstaande samenvattende tabel 

Afvoer 
1-11/1979 

Absolute hoeveelheid 

Meststoffen 
Ro/Ro-goederen 
Chemische prod 
Aardappelen 
Zetmeel 
Veevoeder 
Allerlei 

Totaal 

64 8561 
53.782 t 
29 824 t 
21 869t 
15 408 t 
13114t 
7 223t 

206.0761 

Evolutie 

+ 1 5 % 
nieuw 
+ 3 4 1 % 
— 15% 
— iVo 
— 3 2 % 

-I- 58 % 

Qua evolutie van de maritieme afvoer in de loop 
van het jaar merken we ook hier een heel slechte 
beginperiode Vrij spoedig was de regressie echter 
goedgemaakt en tijdens het 2de halfjaar boekte het 
afvoercijfer een merkwaardige vooruitgang dank zij 
de inbreng van de nieuwe Ro/Ro-lijn Oostende-
Dover 

Periode 

1-03/1979 
1-06/1979 
1-09/1979 
1-12/1979 

Absolute hoeveelheid 

27 7041 
66 7251 

131 014 t 
206 076 t 

Groei 

— 21 
+ 19 
+ 64 
+ 58 

% 
% 
% 
% 

Globale zeegoederenverkeer met 1 9 % toegenomen 

Een laatste tabel resumeert nu de balans van het 
zeegoederenverkeer in de Oostensde stadshaven 
voor het dienstjaar 1979 

Oostende 
1-12/1979 

Aanvoer 
Afvoer 
Glob. traf. 

Absolute hoeveelheid 

1 469 808 t 
206 0761 

1.675.8841 

Groei 

+ 1 5 % 
+ 58 % 
+ 1 9 % 

Vergeleken bij 1978 bedraagt de meerwaarde 
277 099 ton, wat een globale groeiritme van 1 9 % 
betekent De jaarbalans 1979 bezorgt ons dus 
1 675 884 ton in globo en meteen is het vorige re
cord van 1977 met 16 overschreden 

Wordt 1980 nu het jaar van de 2 miljoen ton ' Dit 
IS best mogelijk zo de trafieken van grintsoorten 
chemische produkten en Ro/Ro-goederen van de 
Schiaffino-lijn erin slagen hun huidig groeintme te 
behouden 
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ZEEBRUGGE 

Inleiding 

Na Oostende was het de beurt aan Zeebrugge om 
te bevlaggen 15 075 617 ton goederenomzet ge

realiseerd m 1979 betekende ook hier een absoluut 
record Ten opzichte van het vorige dienstjaar was 
dit een toename van 12% en vergeleken bij het 
laatste record van 1974 een meerwaarde van 7,2% 
Well done Zeebrugge ' 

1. Binnengevaren schepen 

Femes 

Contamerschepen 

Olietankers 

Andere 

Totaal 

Aantal 
5 758 

( + 10%) 
691 

( + 9%) 
562 

( + 2%) 
2 032 

( + 5%) 
9.043 

( + 4%) 

Globale brutotonnemaat 

13 977 411 t 

7 180 688 t 

4 792 713 t 

2 939 929 t 

28.890.7471 

Evolutie van de zeegoederentrafiek 

We starten onmiddellijk met een overzicht van de 
geboekte goederenoverslag sedert 1972, het laatste 
jaar voor de huidige recessie 

Globale analyse van aan- en afvoer 1979 

Treden we nu meer m detail en brengen we voor
eerst een overzicht van de globale resultaten wat 
betreft de bijzonderste aanvoertrafieken over zee 
Volgende tabel toont ons een trafiektoename over 
de hele lijn en meer in het bijzonder die van de 
Ro/Ro-goederen • 

Jaar 

1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 

Zeetrafiek 

10 535 353 t 
12 694 953 t 
14 043 769 t 
12 105 299 t 
12 528 398 t 
12 910 495 t 
13 465 699 t 
15 075 6171 

Groei 

+ 4% 
+ 20 % 
-1- 1 0 % 
— 1 3 % 
+ 3 5 % 
+ 3,0% 
+ 4 ,3% 
+ 1 2 % 

Aanvoer 
1-12/1979 

Aardolie 
Bouwmaterialen 
Ro/Ro-vracht 
Containergoed 

Absolute hoeveelheid 

5 098 783 t 
2 008 889 t 
1 899 239 t 
1213 2701 

Groei 

+ 9,8% 
+ 1 6 % 
+ 14% 
+ 9% 

We merken slechts één negatieve balans in dit 
overzicht, nl die van 1975 Dat jaar hadden trou
wens alle grote Europese zeehavens een negatief 
groeintme gekend Volgde m 1976 een langzame 
heropflakkering en dan een afgetekende doorbraak 
in 1979 Voor de eerste maal in de geschiedenis 
van de Zeebrugse haven waren de 15 miljoen ton 
goederen overschreden en meteen een nieuw top
jaar gevierd 

Twee vergelijkingen dringen zich op t o v 1978 
bedroeg de meerwaarde 1609918 ton ( + 1 2 % ) en 
t o v het laatste topjaar 1974 was dit 1 031 848 ton 
( + 2 2 % ) Voor 1979 was het behaald record m 
de eerste plaats te danken aan de spectaculaire 
toename van het afvoercijfer (+753 126 t) Het 
aanvoercijfer daarentegen kende een eerder be
scheiden aangroei 

Zeebrugge 

Aanvoer 
Afvoer 
Totaal 

Zeetrafiek 1979 

10 884 931 t 
4 190 686 t 

15.075.6171 

Groei 

+ 8 , 5 % 
+ 2 2 % 
+ 1 2 % 

Qua afvoer merken we eveneens een stijging bij de 
voornaamste trafieken Deze is bijzonder scherp 
afgetekend bij de steenkolen en Ro/Ro-ladmgen, 
echter zeer bescheiden bij de containergoederen 

Afvoer 
1-12/1979 

Ro/Ro-vracht 
Containergoed 
Steenkolen 
Petroleumder 

Absolute hoeveelheid 

2 384 203 t 
1 052 768 t 

387 5081 
251 393 t 

Groei 

+ 20 % 
+ 1 8 % 
X 16 
+ 5,7% 

Zeebrugge 's lands grootste oliehaven 

Nu zullen wij de evolutie van de voornaamste aan-
en afvoertrafieken van onze Noordzeepoort afzon
derlijk bespreken en hierbij starten wij met de ru
we aardolie veruit de bijzonderste aanvoertrafiek 
met 5 098 793 ton voor 1979, hetzij ca 4 4 % van 
de totale lossingen 

De vooruitgang t o v 1978 bedraagt 9,8% of ruim 
457 000 ton in absolute cijfers Meteen wordt Zee-
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brugge de haven in België waarlangs het meest 
aardolie ingevoerd werd. Onder de 9.043 zeesche
pen die de haven aanliepen in 1979, telde men 562 
tankers tegenover 550 het jaar voordien. Niettemin 
bleef de aangevoerde hoeveelheid nog ca. 2 miljoen 
ton onder het cijfer van het topjaar 1974. 

Nog even een woord over de trafiek van petroleum-
derivaten. De aanvoer in 1979 beliep 771.606 ton 
( + 0 , 9 % ) en de afvoer 251.393 ton (+5,77o). In 
globo Was dit 962.999 ton. De toename van deze tra
fiek was dus eerder bescheiden en beslist onder 
het peil van 1978 toen men een groeiritme van 
9 % had geboekt. 

De « boom » van de Ro/Ro-traflek 

Na de petroieumtrafiek komen de Ro/Ro-goederen 
op de 2de plaats in orde van belangrijkheid. In 
1979 beliep de globale omzet 4.273.442 ton, hetzij 
ca. 650.000 ton of 1 7 % meer dan het jaar voordien. 
We stipten reeds aan dat de aanvoer met 1 4 % toe
nam en de afvoer met 20%. 

Deze spectaculaire verhoging is in eerste Instantie 
te danken aan de Roto-Line, die voor haar eerste 
jaar in Zeebrugge ruim 300.000 ton verscheepte op 
haar lijnen naar Walhamm, Huil en Grangemouth. 
Voorts Is de « boom » ook te danken aan het opge
dreven cijfer van de rederijen Townsend-Thoresen 
en Northsea Ferries, respectievelijk op Dover/Fe-
lixstowe en Huil. In totaal boekten deze rederijen 
3.790.535 ton Ro/Ro-vracht ( + 1 7 % ) met 9.766 
(+ 9%) overvaarten van hun car-ferries. 

Vermelden wij tenslotte de bijdrage van de trein-
ferries van de lijn Zeebrugge-Harwich, die met de 
resterende 482.907 ton hun vorig record overschre
den en een vooruitgang van 1 8 % boekten t.o.v. 
1978. Het aantal overvaarten liep op tot 1.750, het
zij ruim 1/5 meer dan het jaar voorheen. Samenge
vat geeft dit ons volgende tabel : 

Ro/Ro-goederen 
Aanvoer 
Afvoer 
Totaal 

Treinferry 
163.966 t 
318.941 t 
482.9071 

Carferry 
1.725.273 t 
2.065.262 t 
3.790.5351 

Stagnatie van de containertrafiek 

Na de petroleum- en de Ro/Ro-trafiek, komen de 
containergoederen op de 3de plaats qua vervoerde 
tonnages. Op dat vlak was de aanvoer In 1979 
beslist gunstiger dan de afvoer, zowel in absolute 
hoeveelheid als in groeipercentage : 1.213.270 ton 
( + 9 % ) containergoederen gelost tegen slechts 
1.052.768 ton ( + 1 , 8 % ) geladen. In globo krijgen 

wij dus een overslag van 2.266.038 ton, hetzij een 
groeicoëfficlent van 5,5% t.o.v. 1978. 

Er Is wel een lichte stagnatie van deze trafiek vast 
te stellen want in 1978 beliep het groeiritme nog 
17%. Dat jaar startten immers een paar nieuwe 
transoceanische lijnen oa. op W-Afrika en de Caraï
ben. Zeebrugge hield In 1979 evenwel gelijke tred 
met Rotterdam (+ 6%), Bremen ( + 7,8%) en Ham
burg ( + 5,8%). Noteren we nog het aanleggen van 
691 contalnerschepen (7.180.688 BRT) aan de OCZ 
en shortsea-terminal in 1979 tegenover 824 eenhe
den (6.603.210 BRT) In 1978. Het aantal binnenge
varen contalnerschepen daalt met 1 9 % maar het 
globale tonnage stijgt met ruim 8%, wat op een 
grotere activiteit aan de OCZ wijst. 

Bouwmaterialen en steenkolen 

Respectievelijk 4de en 5de belangrijke trafiek van 
de Zeebrugse haven, hier komen de bouwmaterialen 
en de vaste brandstoffen aan de beurt. Qua bouw
materialen noteert men voor 1979 een aanvoer 
van 2.008.889 ton ( + 16%) en een afvoer van 3.896 
ton ( + 4 7 % ) . Het gaat dus in hoofdzaak om een 
aanvoertrafiek die sinds de laatste 5 jaar gevoelig 
Is geactiveerd en vorig jaar een identiek groei
ritme van 1 6 % boekte. 

Qua evolutie van de vaste brandstoffen publiceren 
we volgend overzicht geldend voor 1979 : 

Aanvoer 

Afvoer 

Totaal 

Steenkolen 
373.231 t 

( + 14%) 
__ 

373.231 t 

Kooks 
6.6771 

( + 177%) 
387.508 t 
(X16) 

394.1851 

Bij de aanvoer noteert men een 14%-stijging van 
de steenkolen en bij de afvoer een spectaculaire 
« boom » van de kooks. Van 24.254 ton In '78 steeg 
de export tot 387.508 ton in '79, wat ruim 16 maal 
meer is. Deze kooks waren hoofdzakelijk voor de 
V.S. bestemd. De import van steenkolen geschiedde 
via Gent en Terneuzen en verder per binnenschip 
tot in Zeebrugge. Eens de nieuwe aohterhaven vol
tooid, komt daar een grote kolenterminal met bij
horende kooksfabriek, zodat Zeebrugge op dat ge
bied volledig autonoom zal kunnen werken. 

Laat ons nu bondig concluderen : nieuw recordjaar 
voor Zeebrugge, te danken aan de progressie van 
alle grote aan- en afvoertrafieken. Well done, Zee
brugge and « good luck » voor de verdere uitbouw 
van de nieuwe voor- en achterhaven ! 

Henri Rogie 
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La route surface sans construction 

Par J.P. DUPERROY 

La navisphère, plus famlliièrement appelée «tête de 
veau » - qui s'en souvient encore - fut heureuse-
ment remplacée par les «stars Identifier» d'un 
usage plus commode. Avantage dont acte I 

Les navigateurs ont toujours exploité des compila
tions lourdes, encombrantes et d'un emploi man-
quant tout au moins d'originalité. 

Les abaques, diagrammes diivers sont è la mode et 
permettent de résoudre de nombreux calculs. Tou-
tes les formes mathématiques peuvent être a la 
base de leur conception qui ne trouvera de limite 
que dans celJe de I'lmagination humaine. Avantage 
dont acte I 

Les navires qui par leurs caractéristiques ou leur 
specification gardent de faibles vitesses doivent 
tenir compte plus que d'autres de ('influence du 
courant dans le calcul des routes a gouverner. Ce 
sera le cas des dragueurs, chasseurs de mines, des 
plaisanciers. 

Un souvenir de I'Ecole de navigation, une table nau-
tlque du « Brown's Nautical Almanach », facilltait le 
calcul rapide de la route surface et sans con
struction sur la carte ; situation pouvant être interes
sante et plus particulièrement si les circonstances 
ne permettent pas d'employer une carte ou de 
surcharger un plot de dragage. Evidemment, il y a 
le «DPG» diagram, les initiés comprendront. 

J'imagine done de présenter cette table nautlque, 
qui nécessitait quand même un calcul, sous forme 
de graphique n'exigeant plus de calculs. II faut con-
naltre le courant sa force et sa direction bien sOr, 
la difference entre la diirection du courant et la 
route que Ton veut suivre sur le fond et enfin 
sa propre vitesse. Considérant I'abaque «To shape 
a course allowing for a tidal stream » le diagram
me de gauche permet de determiner le quotient 
« ratio » de la force du courant « dividende» par la 
Vitesse du navire « diviseur». 

The speed of current divided by the speed of the ship through the- ^cter gives a ratio on the left d agram 
On the right diagram, tt-e angle to counteract effect of current is given by ratio and' inclination curve» 
e g. A 5-knot ship , set by a currelit setting 150°, 2 .5 knots , wishes to make good a course 100" over the ground . 
On the left diagram, 2.5 divided by 5 gives .Sas ratio. On the right diagram. .5 and inclination 50° curve give en angle 
of 22° contrary ;o tne set of current, so^ course 078° to make gooa Tne water is obtained. 
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Le diagramme de drolte permet avec le quotient 
comme premier argument et la difference «in
clination » entre la direction du courant et la route 
que l'on veut suivre de determiner un angle, dif
ference en valeur absolue de la route surface et 
de la route fond. 

J'ai donné un exemple. Un petit navire filant 5 
noeuds, veut suivre une route 100° sur le fond ; 
le courant porte dams le 150° avec une force de 
2.5 noeuds. L'abaque solutionne ce probième en 
quelques secondes. 

— A gauche 2.5 divisé par donne .5 

— A droite .5 et la courbe de 50° donne un angle 
de 22° 
— 100° moins 22° (dans ce cas-oi) = 078» route 
surface. 

Les navigateurs ou pilotes executant des change-
ments de route frequents en eaux dangereuses 
verraient lè, peut-être, une aide facile qui ne né-
cessite aucune construction. Le plaisancier a, dans 
ce diagramme, de quoi répondre a son souci de 
determiner la route a gouverner exacte, de gagner 
du temps. Avantage dont acte I 

OPSTUURKOERSEN ZONDER BEREKENINGEN 

Een vraag die zich op ell< traag varend schip steeds 
weer stelt is deze van de te sturen l<oers in een 
gegeven stroom. 

Het probleem wordt zeer eenvoudig opgelost door 
een konstruktie op de zeekaart. Deze werkwijze 
is echter minder handig op kleine vaartuigen. 
Om aan dit euvel tegemoet te komen publiceert 
Brown en Ferguson, sedert jaren in zijn Nautical 
Almanac een tweetal tafels onder de titel « Current-
Coursetables». In deze tafel wordt met de ver
houding stroom - vaart die men « Ratio » noemt en 
de « Inclination », dit is de hoek tussen stroom en 
koers, een opstuurhoek bepaald. 

Daar een grafische voorstelling handiger is dan 
een tabellarische werkte ik de «Current-Course-
table » in grafische vorm uit. 

De linkse grafiek bestaat uit een reeks stroomkrom-
men waaruit gemakkelijk de « Ratio » kan afgelezen 
worden. 

De rechtse grafiek bevat de «inclination» krom
men waaruit met behulp van de « ratio» de op
stuurhoek kan bepaald worden. 

Een voorbeeld illustreert altijd beter. 

Met een traag vaartuig dat 5 knopen doet wil men 
100° over de grond sturen in een stroom die in de 
150° zet aan 2,5 knopen. 

Linkse grafiek : Vanaf de bodemlijn met vaart 5 kno
pen gaat men vertikaal naar boven tot aan de snij
ding van de 2,5 knopen stroomkromme en dan 
horizontaal naar rechts, wat als « ratio » 0,5 geeft. 

Rechtse grafiek : Met « ratio » 0,5 vertrekt men ho
rizontaal tot aan de « inclanation » kromme (150° -
100° = 50") om vertikaal naar beneden 22» als op
stuurhoek af te lezen. 

De te sturen koers is dan 100° - 22° = 078" 

J.P. DUPERROY 

Briefhouder in zwart simili-leder, momenteel verkrijgbaar met embleem van de Zeemacht. 
Prijs : 60,- Fr. B.T.W. Inbegrepeoi. Verzendingskosten : 15,- Fr. 

Andere opdrukken zijn mogelijk maar wel per bestelling van minimum 100 stuks. 

Porte-feuiUe en simlli-cuir noir vendu avec impression de l'emblème de la Force Navale. 
Prix : 60,- Fr. T.V.A. comprise Frais d'envoi : 15,- Fr. 

D'autres impressions sont possibles, mals par commande de 100 pieces. 
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woorden uit de zeemanskist 

Schepelingen 

Oppermeester J.B. DREESEN 

Het is aan te nemen dat in een w/alinstelling van de 
Zeemacht in sommige omstandigheden woorden en 
termen worden gebruikt die aan boord thuis horen. 
Dit moet echter wel overwogen gebeuren met woor
den en termen die zich hiertoe lenen en die geen 
aanleiding kunnen geven tot begripsverwarring of 
tot verkeerde interpretatie zonder dan nog te spre
ken van andere konsekwenties op langere termijn. 

Door de tweetaligheid van land en marine springt 
men bij ons nog wel eens licht met termen en 
woorden om. In sommige vertalingen, uiteraard uit 
het Engels, getroost men zich veelal de moeite 
niet om na te gaan of er een gelijkaardiig woord 
in het Nederlands of het Frans bestaat en dit on
danks de rijkdom op maritiem gebied van beide 
talen. Men vertaalt er op een zeer vrije wijze, lustig 
op los. Ik zal hierbij de laatste niet zijn om me 
op mijn borst te kloppen, want zo herinner ik me 
jaren geleden als wapenmeester aan boord van de 
Kamina, het Engelse WATCH-KEEPER vertaald te 
hebben als WACHTLOPER om het in dezelfde ge
dachtegang door te vertalen tot COURREUR DE 
QUART. Het krioelde letterlijk van «courreurs de 
quart» in de Bestendige, pardon de toenmalige 
STAANDE orders van boord. Tot me een boord-
officier met een oerdegelijke opleiding in de Marine 
Nationale de aandacht vestigde op deze ongewone 
term en me meteen een reeks juiste alternatieven 
aan de hand deed. 

Brengen wij ook maar even in herinnering hoe voor 
jaren de termen OFFICIERS DE PONT en DEK-
OFFICIEREN in onze Marine in gebruik werden 
genomen zonder dat iemand zich realiseerde dat 
de naam « dekofficier» eertijds gegeven werd aan 
de hoogste kategorie scheepsonderofficieren en dat 
het woord in die betekenis nog steeds in de Woor
denboeken van de Nederlandse Taal figureert. 

Zo heeft momenteel, in ons opleidingscentrum, het 
woord SCHEPELING of SCHEPELINGEN, als bena
ming voor de militairen beneden de graad van of
ficier, ingang gevonden. Wie het naar binnen 
bracht is tot nog toe niet te achterhalen en bij 
nadere navraag blijkt het opleidingscentrum de 
enige plaats te zijn in de Zeemacht waar het ge
bruikt wordt. 

Laat het ons dan even op de korrel nemen. Volgens 
de gekende « van Dale » (de dikke) betekent SCHE
PELING, m (-en) hij die tot de bemanning van een 
schip behoort, in betrekking tot dat schip be
schouwd ; in sociaal rechterlijke zin ; elke werkne
mer behalve de kapitein die een arbeidsovereen
komst met een rederij gesloten heeft om dienst te 
doen aan boord van een door deze in de vaart 
gebracht schip. 

Er bestaat ook een vrouwelijke vorm SCHEPELIN-
GE, v (-en). 

We gaan ook even te rade in het HANDBOEK VOOR 
ZEEMANSCHAP samengesteld door C. CALANDET-
HUET Kapitein-Luitenant ter Zee bij de Koninklijke 
Marine, en uitgegeven op last van het Ministerie 
van Defensie (Marine) in 1961. Op blz. 81 van het 
deel I lezen we het volgende : SCHEPELINGEN : 
alle militairen aan boord met een rang beneden 
die van Luitenant ter Zee 3de klasse en alle 
militairen zonder rang. 

In de daarop volgende bladzijden vinden we en
kele voorbeelden van gebruik. Zo bijvoorbeeld on
der indeling van hiet Personeel In wachten. 

... Daarom moet steeds een gedeelte van de bieman-
ning bestaande uit officieren en schepelingen waak
zaam zijn en hetzij werkelijk op post staan hetzij 
direct bij de hand zijn... 

... Het aantal officieren en schepelingen dat op 
wacht staat hangt af van het type schip... 
... de wachten samengesteld uit het nodige aantal 
officieren en schepelingen behoren tot... 
In de MARITIEME ENCYCLOPEDIE een Nederlandse 
uitgave met Belgische medewerking vinden we on
der het trefwoord SCHEPELING het volgende : 

— Bij de Nederlandse Zeemacht, alle militairen 
aan boord die geen officier zijn. 
— Bij de Nederlandse Koopvaardij, Sleepvaart en 
Zeevisserij ieder die zich als scheepsofficier of 
scheepsgezel aan boord bevindt, uitgezonderd de 
kapitein. 
— In België wordt hiervoor de benaming ZEEMAN 
gebruikt. 
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In Nederland bestaat er een SCHEPELINGEN BE
SLUIT, dit is het uitvoeringsbesluit van de wet van 
Koophandel van 15-5-1937 laatstelijk gewijzigd 25-
8-69 en waarin het vooral gaat over de aanmonste-
ring, keuringen, voeding, verblijven, verstrekkingen 
en drinkwater van de bemanningen, en voornamelijk 
de schepelingen. 

De Belgische REGLEMENTEN INZAKE ZEEVAART
INSPECTIE, uitgave 1972 en 1973 bevatten in het 
hoofdstuk Kapitein en Bemanning de termen 
scheepsgezel- of gezellen en matroos. Het woord 
schepeling komt er fiiet in voor. 

In eigen midden vinden we in het reglement BE
HEER ZEESCHEPEN biz. 1.12 onder Bepalingen de 
volgende definities : BEMANNING : de bemanning 
van een oorlogsschip wordt gevormd door het ge
heel der onderofficieren, eerste matrozen en matro
zen die een organieke functie aan boord bekleden. 
STAF : de staf van een oorlogsschip wordt samen
gesteld door de officieren die aan boord toege
voegd zijn aan de commandant. COMMANDANT : 
de commandant van een oorlogsschip is een officier 
of een onderofficier op reglementaire wijze inge
schreven in het jaarboek van de officieren en on
derofficieren aangeduid door de Minister van Lands
verdediging om het bevel te voeren over een va
rende eenheid en aan wie de algehele verant
woordelijkheid van het beheer wordt toegewezen. 

En daar stoppen we voorlopig mee. In het totaal 
hebben we twee Nederlandse, twee Belgische en 
een Nederlands-Belgische referentie over het onder
werp nageslagen en wat merken we : Schepelingen 
IS een woord dat uitsluitend in Nederland gebruikt 
wordt en daar als een begrip aan boord, met een 
verschillende betekenis alnaargelang het koop
vaardij of oorlogsmarine is. Waarschijnlijk vond het 
zijn oorsprong in de sociaal-rechterlijke, dus admi
nistratieve taal. Later is het begrip overgenomen 
door de Koninklijke Marine, waarschijnlijk onder 
druk van een vernederlandsing van hun terminolo
gie. Dit is min of meer af te leiden uit hun overige 
definities in dit verband. Bij hen is het namelijk zo 
dat al het personeel dat aan boord van een oor
logschip is wordt aangeduid met de term BE
MANNING. De EQUIPAGE is de naam voor alle 
aan boord dienende militairen met uitzondering 
van de officieren, (daarom noemen zij de oudste 
scheepsonderofficier die belast is met het toezicht 
op de juiste uitvoering van de inwendige dienst de 
CHEF DER EQUIPAGE). Terwijl de ETAT-MAJOR al-
officieren aan boord zijn behalve de commandant. 
(Bij hen noemt een onderofficier die het bevel voert 
over een oorlogsvaartuig een GEZAGVOERDER). 
Doordat het hen aan een woord ontbrak dat ge
makkelijker in de mond lag dan «equipage» om 
de groep aan te geven die onder de officieren 
stonden namen zl] schepelingen in hun woorden
schat op. Dit moet zeer recent gebeurd zijn want 

in uitgaven van de K.N.M, van voor 1961 blijkt het 
nog niet voor te komen. 

Het is maar een woord, maar het mag geen geweld 
aangedaan worden. Een ander voorbeeld van hoe 
licht men soms bij ons met termen omspringt blijkt 
uit het volgende voorbeeld. In de bestaande regle
mentering zagen we reeds hoe Bemanning, Staf en 
Commandant samen de bezetting vormden van een 
oorlogsschip. Nu komt er in hetzelfde reglement 
echter een ander begrip voor dat is afgeleid van 
het woord bemanning nl. de BEMANNINGSLIJST. 
Deze lijst bevat de namen van de aan boord inge
scheepte militairen + commandant en officieren in
begrepen. Ze maken geen deel uit van de beman
ning, maar staan toch op de bemanningslijst. Rijme 
wie kan. De bemanningslijst wordt opgemaakt voor 
de afvaart en afgegeven aan de bevoegde admini
stratieve dienst aan de wal. In het Nederlands noemt 
dat eigenlijk een MONSTERROL, dit is de lijst van 
de bemanning waarmee een schip zal uitvaren. De 
BEMANNINGSLIJST daarentegen is de lijst van de 
mensen aan boord die men in een vreemde haven 
afgeeft wanneer daarom gevraagd wordt door de 
douane, de quarantaine-arts, de immigratiedienst en 
noem maar op. Het verschil bestaat erin dat op 
de monsterrol geen eventuele passagiers voorko
men maar wel op de bemanningslijst. Dat « mon
ster » heeft niets te maken met een eerder zeldzaam 
gedrocht, maar vindt zijn oorsprong bij het Latijnse 
« MONSTRARE » « het tonen » het zich laten zien bij 
de afvaart, iets wat in het verleden met de le
vensvoorwaarden aan boord wel eens problemen op
wierp. Ook in het Engels spreekt men van MUSTER 
en MUSTERROL, a roll or register for troops, a 
ship's company. 

Dat de wetmaker op het gebied van gebruik van 
termen en woorden wel konsekwenter is kunnen we 
bv. opmaken uit de tekst van het REGLEMENT TER 
VOORKOMING VAN AANVARINGEN OP ZEE. 1972 
waarin we onder Regel 2. Verantwoordelljicheid in 
de eerste paragraaf lezen : 

a. Niets in deze voorschriften ontheft een vaartuig, 
zijn reder, kapitein of bemanning van de aanspra
kelijkheid voor de gevolgen van enige nalatigheid. 
Veel verschil zit er eigenlijk wel niet in, maar toch 
loont het wel even de moeite te zeggen dat de 
taal als instrument reeds complex genoeg is zon
der dat we om de slag en slinger nieuwe begrip
pen voor bestaande woorden gaan uitvinden, ge
woon omdat we aan gemakzucht lijden. Begrippen 
die dan meestal geen lang leven beschoren zijn, 
vlug afsterven, maar in teksten en geschriften spo
ren van hun kortstondig bestaan achterlaten, zon
der dat dit bestaan in de taal genoteerd werd. 
Dit kan dan ook nog verwarring brengen voor la
tere lezers. 

J.B. Dreesen 
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stephen Rosklll, Captain R.N. (ret) «Churchill and 
the Amirals » Collins, London, 1977, 345 p. L.Stg 8.50 

Par ses revelations sur les manoeuvres de coulisses 
au plus haut niveau au moment des plus graves 
crises devant lesquelles l'Amirauté se trouva con-
frontée, le Captain Roskill, qui out I'avantage de vivre 
au contact de quasi toutes les autorités navales du-
rant la dernière guerre, fournit le complément pres-
qu'indispensable è son chef d'oeuvre « History of 
the War at Sea». Dans ce sujet d'autant plus dif
ficile qu'est l'étude des relations humaines, il a 
sans doute attaint le but grace a I'absence de par-
tialité et è l'interprétation exacte des mobiles è la 
base des agissements des plus hauts responsables, 
relation agrémentée d'anecdotes et souvent parse-
mée de commentaires d'un humour typiquement 
anglais. 

Les démèlés, car 11 faut bien la pluparl du temps 
les qualifier ainsi, de Churchill avec « ses » amiraux 
débutent dès 1911 lorsqu'è 36 ans, la charge de 
Premier Lord de l'Amirauté lui est offerte. Eduqué 
militairement depuis Sandhurst, il s'appliquera dès 
le début a l'étude des aspects stratégiques, tech
niques et de personnel de la politique et de l'ad-
ministration navale, ce qui l'amènera tres tót a 
« sending signals to the fleet without the authority 
of the Board (of the Admiralty) as a whole» (p. 21) 
avec les inevitables consequences que I'on devine. 
Ce petit jeu, et son énergie débordante doublée de 
son immixion jusque dans les moindres détails 
dans la preparation des operations et dans l'ad-
ministration navale se sépètera durant la seconde 
guerre même comme Premier Ministre, forpant la 
main du malheureux Amiral Pound, son Premier 
Lord mis è plusieurs reprises dans des situations 
pour le moins embarrassantes. 

L'affaire des Dardanelles, exposée en long et en 
large parmi toutes les autres, mettra fin è sa charge 
en 1915 lorsque l'opposition lui reprochera en 
outre la faillite de son expedition personnelle en 
1914 a la tête d'un detachement insignifiant de Royal 
Marines pour couvrir la retraite de l'armée beige 
d'Anvers alors qu'en fait, c'était Kitchener qui lul 

avait refuse quelques unes des onze divisions terri
toriales dans son but de soulager le front franpais 
en defendant la place forte d'Anvers (p. 35). 

II ne restera pas è l'ombre pour autant et nous le 
retrouverons en 1924 Chancelier de l'Echiquier pas-
sée de « ... poacher in the naval interests of earlier 
times (he) became the « Threasury's gamekeeper» 
(p. 78) pour reprendre pied dans les probièmes de 
defense en 1935 entouré d'une pléiade de person-
nalités et d'autorités scientifiques discutant de la 
priorité è accorder aux recherches sur le radar 
contre celles de la detection infra-rouge, bureau 
d'études qui vaudra plus tard le surnom ironique de 
«Winston Churchill's Toyshop», (p. 112) 

Ses rapports avec les officiers généraux de l'Amirau
té tout comme avec ceux commandant en chef è la 
mer en sa qualité de Premier Lord et de Premier 
Ministre ensuite furent de toute evidence influences 
dans une certaine mesure par les souvenirs du 
denouement mal'heureux de sa première fonction è 
l'Amirauté. lis révèlent un aspect de son caractère 
inspirant une réelle sympathie envers ceux inondés 
par le flot d'exhortations, de réprimandes et de 
« prière de... » néanmoins comminatoires. Lidell Hart 
dira : « ... he was only comfortable with men of a 
lesser calibre than himself» (p. 83). A cet égard 11 
se verra remis è sa place par une personnalité « de 
son calibre » lorsqu'offrant le commandement de la 
Home Fleet è l'amiiral A.B. Cunningham, celui-ci 
estimera qu'il y disf>ose déjè d'un tres bon amiral et 
concluera : « If Tovey drops dead on hls bridge, I 
will certainly relieve him. Otherwise not» (!) (p. 142) 

Toutes les questions susceptibles de polémiques 
seront décrites avec force détails et citations de 
references. «The muddle and confusion... in the 
conduct of (the Narvick) operation », (p. 102 & seq), 
« ... one of the most extraordinary signals of the 
war» dans l'affaire de la poursuite du « Bismarck», 
(p. 125), I'attaque contre la flotte frangaise è Mers-
el-Kébir, poliment déconseillée è l'Amirauté par les 
amiraux Sir Dudley North et Somerville, celui-ci 
commandant la «Force H», ce qui leur vaudra 
d'etre sérieusement réprimandes avec la consequen
ce de la lamentable mise è pied du premier, tandis 
que I'amiral A B. Cunningham, Commandant en 
Chef Méditerranée Oriëntale, s'exposera au repro-
che è peine déguisé de manque de courage pour 
avoir, par un doigté et une diplomatie subtile, 
évité de justesse un second massacre fratricide a 
Alexandrie. (p. 151 & seq) 

Obnubilé par son idee fixe de gagner la guerre 
par des bombardements massifs sur I'Aliemagne, 
nous constaterons son désaccord formel dans le 
transfert d'indispensables bombardiers è long rayon 
d'action vers le Coastal Command conjointement 
au délai dans la dotation de radars centimétriques 
aux escorteurs de I'Atlantique (p. 134), ce que les 
participants de ces équipées n'apprécieront sans 
doute pas a posteriori. L'envoi des « Prince of 
Wales» et « Repulse» en Extreme-Orient sans la 
moindre couverture aérienne et la perte de Singa-
pour ne manquent pas de laisser un malaise (p. 
199) lorsqu'on se souviendra que comme Chancelier 
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de l'Echiquier (p. 78) il avalt combattu l'octroi des 
credits pour la defense de Singapour et niant jus-
qu'en 1939 la possibilité d'une entree en guerre du 
Japon. (p. 89) 

On souscrira néanmoins è la conclusion de l'auteur 
que Ie monde ne pourra jamais oublier sa dette 
envers l'orateur insurpassable et chef de guerre qu' 
était devenu Churchill, d'avoir transformé un peuple 
divisé et décontenancé en une entité unie, détermi-
née et résolue. (p. 274). 

Cet ouvrage remarquable, qu'aucun lecteur attaché 
a l'histoire de la seconde guerre ne saurait laisser 
indifférent, contient 15 illustrations et rinévitable 
index détaillé au plus haut degré avec tables de 
references aux sources par chapitre. 

J.C. Böting 

Foto L. DESTRAY, Gent 

Jelte Rep, « Englandspiel », Een spionagetragedie in 
bezet Nederland 1942-1944, Uitgever Van Holkema & 
Warendorf, Bussum 1977 (Tweede druk) 1978 - Bel
gië, Unieboek België, Deurne, 380 biz. 

Naar A. den Doolaard « De grootste aller in de doof
pot gestipte spionagetragedies» die de journalist 
Jelte Rep, in opdracht van de NCRV-Televisie om 
het Engelandspiel te reconstrueren, ertoe geleid 
heeft duizende documenten en publicaties uit te 
pluizen, honderden getuigen te ondervragen en de 
sporen van de vierenvijftig slachtoffers naar hun 
diep tragisch einde te volgen. Maar waar de auteur, 
niettegenstaande zijn vier jaar opzoekingswerk, niet 
blijkt achter gekomen te zijn, is dat de hoofdschul
dige van het nutteloos naar hun dood gezonden 
entoesiaste nederlandse geheime agenten, ten slotte 
Blunt is (voormalig Sir Anthony Blunt)... « in com
mand of the Dutch Section of the Special Opera
tions Executive when it ignored coded warnings 
from agents it had parachuted into Holland, saying 
they had been captured and forced to send radio 
messages to London under German control ». 
(Sunday Telegraph, november 18, 1979). 

Na de inleiding over de verwarde toestand waarin 
de Nederlandse regering zich in Londen bevond on
middellijk na 's lands overrompeling en de dringen
de nood om, met hulp van de Engelse Ml 6, inge
licht te worden over de toestand in het bezet va
derland, wordt reeds op 28 augustus 1940 de eerste 
vrijwilliger, officier van de Kon. Marine, als ge
heime agent in Nederland gelukkig geparachuteerd. 

Het zal nochtans niet lang duren of de Duitse SD, 
dank zij een verklikker, hem en zijn contactmannen 
te pakken krijgt met de rampzalige gevolgen van-
dien. Wanneer de «Abwehrstelle Niederlande» in 
de persoon van de ervaren inlichtingendienst, ma
joor Giskes, na de gebruikelijke vete tussen politie-
en inlichtingendiensten de contraspionage over
neemt, zal het macabere spel in een vijftiental 
hoofdstukken, met namen en foto's van geheime 
agenten, verzetsmannen en verklikkers tot in de 
laatste détails ontsluierd worden. 

Zo komt er een afschuwelijke koehandel tot stand 
waarbij, tussen 1942 en 1944, de Abwehrstelle Nie
derlande « per luchtpost» haar radiobestellingen 
aan de British/Dutch SOE in Londen qua wapens, 
levensmiddelen... en patriotten in ontvangst neemt 
ondanks het veranderd morsehandsohrift, de veran
derde afgesproken inleidende morsetekens, de fou
tieve « security checks » van de onder vijandelijke 
druk opererende geheime agenten waarvan vervol
gens ieder in de Haaren gevangenis zich zal afvra
gen... « wie was de verrader ?... wie heeft ons aan 
de moffen overgeleverd ? » 

Tot ontsteltenis van de Duitse SD en Abwehr, luk
ken in augustus 1943 twee agenten erin de plaat 
te poetsen uit de Haaren seminaris zonder binnen 
redelijk termijn hervat te worden. Om het spelletje 
te redden besloot de Abwehr Londen te waar
schuwen dat de twee, gepakt door de Gestapo, om
gedraaid waren en naar Engeland gestuurd onder 
mom ontsnapt te zijn. (biz. 276). Aangezien tegen 
maart 1944 de radioverbindingen met Londen « slap 
en nietszeggend» waren geworden alhoewel er 
nog wapenzendingen tot in oktober doorgingen (om
vangrijke inventaris uit officiële Duitse bron opge
somd), was de overkomst van agenten sedert mei 
1943 gestaakt. De tot Oberstleutnant gepromoveer
de Abwehrchef Giskes, die tot ergernis er niet in 
geslaagd was de invasiedatum te vernemen, ontving 
van zijn Berlijn superieuren de toelating de « Opera
tie Noordpol» te beëindigen... en bovendien af
scheid te nemen van zijn Engelse tegenspelers 1 Zo 
ontving... op 1 april 1944 (1) het Engelse « Home Sta
tion » over tien radioverbindingen met Nederland 
het verbazend bericht, waarvan de volledige tekst 
in het boek is weergegeven, spijt uitdrukkend over 
het stopzetten van zaken (!) met de in Holland ver
toevende vertegenwoordigers en de verzekering van 
een even gastvrije ontvangst bij een gebeurlijk be
zoek van grotere omvang op het vasteland ! Het 
adres van het sarcastisch afscheldsbericht is hier 
wel opvallend : « AAN DE HEREN BLUNT, BINGHAM 
& CO LONDON STOP ...enz. ». De naam Blunt komt 
nochtans niet verder te voorschijn in het boek noch 
is hij aangetekend in het register in bijlage. 

De verslagenheid in de Londense Nederlandse in
lichtingendiensten, waar sedert enkele tijd « la zi-
zanie» reeds onderling heerst, komt nu meteens 
op hoogste peil. Het codeverkeer was toch trou
wens volledig in de handen van de Engelsen en... 
« niemand wist er het fijne van » (biz. 316). Dan maar 
naar de Engelsen waar men tot de verbazingwek
kende vaststelling komt.. « dat er op de 'security 
checks' niet gelet was geweest ». Al de jongens 
waren dus regelrecht in de handen van de Duitsers 
gesprongen ! (biz. 317) 

Intussen waren de hogervermelde ontsnapten, na 
de gebruikelijk lange en moeilijke tocht over Bern, 
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Frankrijk en Spanje op 1 februari 1944 in Engeland 
geland om onmiddellijk door de Engelsen, onder 
striktgeheime opsluiting, in Brixton Prison vast ge
houden te worden tot ruime tijd na de invasie zon
der dat de Nederlandse diensten enigzins de toe
lating ontvingen om ze te verhoren. Hun verslagen 
over het verraad die ze voor de Nederlandse ge
zanten te Bern en Madrid hadden opgemaakt en 
laten overmaken hadden niet eens gebaat. 

In zijn « Endlösung » beschrijft de auteur omstandig 
de terechtstellingen in Nederland, de langdurige ont
beringen en tragische dood van veertig jongens te 
Mauthausen, om, na het verhaal over de daarop
volgende gebeurtenissen in bevrijd Nederland, over 
te gaan tot een zeer grondige en objectieve analyse 
van de Engelse en Nederlandse fouten in de hele 
treurige zaak. 

ZONDAG — DIMANCHE — SUNDAY — SONNTAG 20.7.80 21 h 

Persgala van de Oostendse Persclub 

ter gelegenheid van 150 JAAR BELGIË 

MAANDAG — LUNDI — MONDAY — MONTAG 21.7.80 21 h 

JULIO IGLESIAS 
Orkest 40 muzikanten 

Ten voordele van het Medisch-Pedagogisch Instituut en 
Pedagogisch Rijkscentrum voor het Buitengewoon Onderwijs 

van de Staat in De Haan 

Dit merkwaardig werk ; geïllustreerd door talrijke 
foto's, archieven uittreksels, dat de organisatie en 
werkwijze van de spionage en contraspionage in dit 
zeer bijzonder geval prachtig uiteenzet, maakt zeker 
« het» memoriaal uit ter ere van die onverzettelijke 
vaderlanders waarvoor er « in Nederland geen ge
denksteen bestaat» (biz. 351). 

Wat ons nu, gelet op de laatste onthullingen, tegen 
de borst stuit, is de toch zo lakse houding van 
Engeland jegens Blunt, die als hoofd van de SOE/ 
Dutch, zeker verantwoordelijkheid draagt in het ver
lies van zoveel mensenlevens en er nochtans vrij 
uitkomt. De engelse «fairplay » schiet in deze zaak 
zonderling tekort. 

J.C. Böting 

Toegang vanaf 750 tot 1.750 fr. 



INFO MARINE 
Divisie-Admiraal Duinslaeger op rust 

Op 1 juni j l., heeft Divisieadmiraal Marcel Duinslae
ger officieel zijn funktie van Militair Commandant 
van het Paleis der Natie overgedragen aan Ge-
neraal-Majoor J. Everaert. 

Naast de nogal starre opsomming van het curri
culum vitae van Divisieadmiraal Duinslaeger, welke 
verder volgt, kan het v\^ellicht nuttig zijn volgende 
concrete zeemachtfeitjes aan te halen wat zijn loop
baan betreft: 

Hij was de eerste van de Landmacht naar de Zee
macht overgekomen officier die, op persoonlijk ver
zoek, een kursus specialisatie « Dek » heeft gevolgd 
(Lange kursus «Verbindingsofficier» bij de Neder
landse Marine te Amsterdam 1 jaar) 

Hij was de eerste Commandant van de Divisie 
Verbindingen in het Opleidingscentrum te St.-Kruis 
waar de volledige vorming van alle seiners en tele-
grafisten werd verzekerd. Vorming welke voordien 
steeds in het buitenland doorging. (Bij de Neder
landse en Franse Marine) 

Toen de Stafchef Zeemacht de Directie « Verbindin
gen » Z G O bij de Staf te Brussel oprichtte werd 
hij door hem als eerste titularis aangesteld en heeft 
deze functie behouden van 1954 tot 1959. 

Na het brevet van « Militaire Administrateur» te heb
ben behaald (1959-1961) was hij ook de eerste 
« BAM » die een functie kon vervullen bij een groot 
Commando nl. Officier NI bij de Operationele Groe
pering van de ZM. 

Het is in deze functie dat hij ook de eerste basis
tekst heeft opgesteld van het « Reglement COSUR »; 
« Het Previsioneel Beheer» en van .. de Statuten 
van de V.Z.W. Vereniging Hulpbetoon Zeemacht... ! 

Hij was gedurende ongeveer elf jaar Kabinetsse-
kretaris van de Minister van Landsverdediging, on
der vier verschillende Ministers. In deze hoedanig
heid en op dit politiek niveau heeft hij meegewerkt 
aan verscheidene belangrijke dossiers zoals o.m. 
Programma Fregatten, Uitbouw Haven Zeebrugge, 
Aanpassingen van de Inschepings- en Zeevergoe-
ding, het programma « Mijnenjagers » enz. 

Kortom de Zeemacht heeft heel wat aan Divisie
admiraal Duinslaeger te danken. Bovendien kan men 
zeggen dat deze sympathieke opperofficier ook 
steeds oog had voor de problemen van de kleine 
man. Zijn sociale inzet kwam - en komt - bijzonder 
goed tot uiting in zijn aktieve deelname - als be
heerder van het eerste uur - aan het beheer van 
de Vereniging voor Hulpbetoon in de Zeemacht. 

CURRICULUM VITAE 

DUINSLAEGER Marcel Arthur 
geboren te Oostende op 7 augustus 1923 
gehuwd met Astrid DEVREESE sedert 11 augustus 
1951 
Drie kinderen : Patrick, Marc en Luc. 

STUDIES : 

Onze-Lieve-Vrouwcollege te Oostende - volledige hu-
maniteiten (1934-1942) 
Voorbereidende School tot Onderluitenant 
Infanterieschool voor Officieren 
School voor Officieren van de Transmissietroepen 

(1945-1946) 
Lange Cursus voor Verbindingsofficier bij de Ko
ninklijke Nederlandse Marine (Amsterdam) 

(1 jaar 1950-1951) 
School voor Militaire Administrateurs (Brussel) 
Seminarie voor Zakenbeheer (Universiteit te Gent) -
1962 

(2 jaar 1959-1961) 
Handelshogeschool St. Ignatius (Antwerpen) 

(1 jaar 1963-1964) 
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Verscheidene Cursussen van kortere duur o m 
Cursus Instructietechniek te Hilversum 
Cursus Systemen Navigatie - Geveohtsinformatie te 
Den Helder 
Cursus Meteorologie te De Bilt 
Cursus Electronic Warfare te Portsmouth 
Cursus Code/Cijferdienst te Den Haag 
Staff Officers Course te Parijs (SHAPE) 

DIPLOMAS en BREVETTEN 

Gehomologeerd Diploma «Hoger Middelbaar On
derwijs » 
Brevet van Onderluitenant van de Transmissietroe
pen 
Diploma van Marine Verbindingsofficier (nederlands 
diploma) 
Brevet van Militair Administrateur (MLB) 
LIC in Zeerecht en Binnenscheepvaartrecht 

MILITAIRE LOOPBAAN 

1946-1948 — Chef van de Sectie TTR-Hoofdkwartier 
6de Infanteriebrigade 
Veiligheidsofficier «Transmissies» HK 1ste Infante
riedivisie 
1948-1949 — Chef Transmissiecentrum Zeekorps te 
Oostende 
1351-1955— Bevelhebber van de Divisie «Ver
bindingen » Groepering Opleiding ZM 
1955-1959 — Directeur van de Marine Verbindingen 
bij de Staf van de Zeemacht 
1961-1965 — Officier Hoofd van het Personeel van 
de Groepering « COMOPSNAV ZM » 
1965-1976 — Kabinetssecretaris van de Minister van 
Landsverdediging/Brussel 
Sedert 1976 — Militair Commandant van het Paleis 
der Natie te Brussel 

EERVOLLE ONDERSCHEIDINGEN 

Commandeur in de Leopoldsorde 
Commandeur in de Kroonorde 
Commandeur in de Orde van de Leeuw (Finland) 
Commandeur in de Orde van Verdienste (Duitse 
Bondsrepubliek) 
Oorlogskruis 1940 met Bronzen Leeuw 
Kruis van Politiek Gevangene 1940-1945 
Medaille van de Weerstand 40-45 
Medaille van de Oorlogsvrijwilliger 40-45 
Herinnermgsmedaile Oorlog 40-45 
Militair Kruis 1ste Klas 40-45 

AMIRAL DE DIVISION M. DUINSLAEGER QUITTE 
LA FORCE NAVALE 

Le Ier juin 1980, I Amiral de Division Marcel Dum-
slaeger a remis officiellement sas fonctions de com
mandant militaire du Palais de la Nation au Gene
ral-Major Jules Everaert 

L Amiral de Division Marcel DUINSLAEGER est ne 
a Ostende le 7 aoüt 1923 et marie le 11 aoüt 1951 
avec Astrid DEVREESE Trois enfants Patrick Marc 
et Luc 

ETUDES 

College de Notre-Dame a Ostende - humanites 
completes (1934-1942) 
Ecole preparatoire è la Sous-Lieutenance 
Ecole « Officiers d Infanterie » 
Ecoles « Officiers des Troupes de Transmissions » 

(1945-1946) 
Cours (longue duree) da Communications Navales a 
la Marine Royale Neerlandaise (Amsterdam) 

(1 an - 1960-1951) 
Ecole des Administrateurs Militaires 
Seminaire pour «Managers» (Universite de Gand 
- 1962) 

(2 années - 1959-1961) 
Ecole Superieure de Commerce St Ignace (Anvers) 

(1 an - 1963-1964) 
Divers cours de durée reduite e a 
Cours de Methodologie dans I Instruction (Hilver
sum) 
Cours sur les Systemes de Navigation et d Inform 
de Combat (Den Helder) 
Cours de Meteorolgie (De Bilt) 
Cours « Guerre Electronique » (Portsmouth) 
Cours de Codage/Decodage et Chiffrement/Dé-
chiffrement (La Haye) 
Staff Officers Course (Paris-SHAPE) 

DIPLOMES ET BREVETS 

Diplome homologue d humanites completes 
Brevet de Sous-Lieutenant des Troupes de Trans
missions 
Diplome de «Marine Verbindingsofficier» (diplome 
neerlandais) 
Brevet d Administrateur IVlilitaire (BAM) 
LIC en Droit Maritime et Fluvial 

CARRIÈRE MILITAIRE 

1946-1948 — Chef de la Section TTR au QG de la 
6me Brigade d Infanterie 
Officier de Securite «Transmissions» au QG de 
lere Div d Infanterie 
1948-1949 — Chef du Centre de Transmissions du 
Corps Naval è Ostende 
1951-1955 — Commandant de la Division «Com
munications » au Groupement «Instruction Force 
Navale » 
1955-1959 — Directeur des Communications Navales 
a I Etat-Major de la Force Navale è Bruxelles 
1961-1965 — Officier Chef du Personnel du Groupe
ment Operationnel de la FN 
1965-1976 — Secretaire de Cabinet du Ministre de 
la Defense Nationale - Bruxelles 
Depuis 1976 Commandant Militaire du Palais de la 
Nation a Bruxelles 

DISTINCTIONS HONORIFIQUES 

Commandeur de I Ordre de Leopold 
Commandeur de I Ordre de la Couronne 
Commandeur de I Ordre du Lion (de Finlande) 
Commandeur de I ordre du Merite (de la Republique 
Federale d Allemagne) 
Croix de Guerre 1940 avec Lion de Bronze 
Croix de Prisonnier Politique 40-45 
Medaille de la Resistance 40-45 
Medaille du Volontaire de Guerre 40-45 
Medaille Commemorative de la Guerre 40-45 
Croix Militaire de lere Classe 40-45 
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27 JAAR LATER 

Drie Belgische Marineliadetten 
naar Canada 

Drie Belgische marine-kadetten, 
Jozef De Wilde, uit Wanzele, Camiel 
Jacobs, uit Deurne-Antwerpen, en 
Paul Segers, uit Schellebelle, zijn de 
eerstCQ uit een ander land die voor 
opleidmg in Canada werden inge
schreven, zo rreldde de Canadeso 
marine. 

Volgens zegslieden van de marine 
zullen de kadetten gedurende twee 
Jaar leergangen volgen aan het 
«Royal Roads Canadian Services 
College», nabi] Victoria, m BntS 
Columbia. 

ZiJ zullen getramd worden mge-
volge een verzoek van kolonel De 
Greet, tijdens de jongste conferentie 
van de Noordatlantische raad aan 
de Canadese minister van Lands-
verdedigmg, Brooke Claxton, ge
daan. (UP.) 

ve le jaren later mei 1980 
De kadet ten» hebben reeds ve le wateren doorzwommen, zijn thans fregatkapiteins geworden en beve len alle drie een 
fregat 
Van links naar rechts 
FKP SEGERS P , Comd F912 WANDELAAR (1) 
FKP DE WILDE J Comd F910 WIELINGEN 
FKP (SBH) JACOBS C , Comd F911 WESTDIEP 
(1) Op 16 juni 11 muteerde FKP SEGERS naar het Opleidingscentrum te Sint Kruis als Studiedirecteur FKP VANDERSTRAE. 
TEN werd de nieuwe commandant van de F912 WANDELAAR 

Deze kadetten - alle drie van de 92e Promotie ALLE 
WAPENS , KMS - vertrokken dan ook in september 1953 
naar Canada en nè Royal Roads » werden ze verder op 
gele id a/b van diverse eenheden van de Canadese Marine 
In mei 1957 keerden ze naar België terug 
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DAGBOEK VAN DE 
WESTDIEP 

Door Luitenant ter Zee VAN IMSCHOOT 

DE STILLE AFVAART 

Zeebrugge, 10 januari 1980... 

Een koude natte zeewind jaagt de mensen op de 
kaai de veilige loodsen binnen terwijl de varenden 
die uit de morgenbus stappen haastig over de loop
plank de warmte van het binnenschip opzoeken. 
Behalve de roerganger die aan de valreep alsnog 
een beschutting probeert te vinden, half wegge
stoken in zijn kleine wachthokje, is er bijna niemand 
aan dek. 

Het is kalm, te kalm. Vertrekt er wel een schip ? 
Op de Wandelaar staan aan Jijzijde enkele schaarse 
familieleden weggedoken in hun winterjassen. De 
WESTDIEP ligt braafjes tegen de WANDELAAR af
gemeerd ; enkele meeuwen plonzen krijsend in het 
koude water, vechtend voor een stuk beschimmeld 
brood. Rustig havenbeeld. 

Tweemaal werd de afvaart uitgesteld « Driemaal is 
scheepsrecht». Derde keer goede keer. Vandaag 
10 januari zal het gebeuren. Nochtans twee da
gen geleden op 8 januari was er een enorme 
drukte, famiilies van 160 bemanningsleden over
spoelden het schip. Toen om 10.00 u. de afvaart 
voor onbepaalde tijd werd uitgesteld veranderde het 
vertrek In een gezellige niet geplande familiedag. 
Moeders, vaders, ooms, tantes, vrouwen en kinde
ren, iedereen kon zien waar hun jongen voor de 
zes volgende maanden zou werken, eten en slapen, 
's Avonds en de daaropvolgende dag kreeg de be
manning nog twee avonden ten geschenke van de 
Zeemacht. Alles was reeds gepakt en gepland. 
Alles was klaar. Het afscheid was reeds genomen 
zodat velen een echte ouderwets gezellige winter
avond thuis konden appreciëren. De helft van het 
gezinspatrimonium was reeds aan boord zodat en
kele jongens een tweede set scheergerief thuis 
moesten gaan aankopen. 

Wie het niet makkelijk had waren de mensen van 
de technische dienst, extra alJes gaan bekijken 
van-je-kunt-nooit-weten of in schoon Frans «trop 
fort n'a jamais manqué ». De Commandant had geen 
tijd voor familiestories aan boord en was op het 

Da commandant 
FKP (SBH) JACOBS 

hoogste niveau in vergadering of aan het pendelen 
tussen het hoofdkwartier in Oostende en zijn schip 
in Zeebrugge. Varen, niet varen ? De beslissing lag 
ergens in Engeland waar druk naar de politieke we
reldkaart gekeken werd. In die sfeer werd donder
dagmorgen uiteindaMjk toch afgevaren. De meeste 
jongens hadden thuis reeds afscheid genomen en 
de koude wind zorgde dat de kaai, op enkele ver
stokte afscheid-nemers na, leeg was. Toen ik het 
schip op die manier zag vertrekken dacht ik er 

Inderdaad een « stille afvaart ) geen volk op de kade. 
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onwillekeurig aan dat er tijdens de voorbije oorlog 
meestal zo afgevaren werd, in alle stilte... 
Eenmaal buitengaats viel onze aanwezigheid zelfs 
niet op, zodat ook de Zeegod Neptunus van onze 
komst niet op de hoogte was. 

DRUKKE TIJDEN 
Sedert augustus 1979 is de Westdiep steeds van 
de partij geweest : Opwerkperiode met het Neder
lands Eskader in de Schotse wateren, NAVO-maneu-
vers tussen IJsland en Noorwegen en een harde 
trainingsperiode in Portland-Engeland. NEPTUNUS 
heeft ons niet gespaard. Dikwijls hadden we slecht 
weer. Gelukkig zijn onze fregatten goede zeesche
pen en een stoot kunnen ze wel verdragen. Een 
kalme zee was de Westdiep niet meer gewoon, 
misschien denk je, nu volgt weer straffe zeemans
taai, maar echt waar, een goed gevulde kop koffie 
kon van Zeebrugg.e met het weer dat we nu mee
maken, zonder problemen tot in de Azoren op 
tafel blijven staan ! 

BOZ - Een ander fregat achter de RFA als " life guard > 

Oefening gekwetsten ^ tijdens een NBCD oefening a/b 
maar onze EHBO-ers wisten er wel raad mee 

De Atlantische Oceaan is ons echt genadig. Het 
« zèètje » (de deiming in het Oostends diialeot) en de 
Wind komen mooi van achteruit. De Westdiep vaart 
letterlijk en figuurlijk bergaf Al blijft de hemel 
iedere dag grauw met hier en daar een piepend 
zonnetje, het wordt reeds duidelijk warmer. 

In Plymouth op zee verliep de «joining» (t t.z. ont-
moetingsrendez-vous) met onze Engelse, Holiandse 
en Duitse broertjes gesmeerd. Zoals het past werd 
wederzijds op de bootsmansfluit de eer bewezen 

terwijl de seinlampen weikomstberichten knipoogden 
naar de Westdiep. De mensen aan boord keken be
langstellend toe. Vanaf nu zijn we deel van een 
echte grote eenheid met een enorme taak « De At
lantische Oceaan wacht ons ». 

Alle sentimentaliteit terzljds, niets beter dan de 
handen uit de mouwen te steken en daar starten 
reeds de oefeningen. Hier begrijp je wat de NAVO 
voor ons betekent. Al zijn we maar een twintigtal 
minuten bij elkaar, we gaan met dezelfde taal, de
zelfde maneuvers en dezelfde proceduren aan de 
slag. Na een dag voelen we ons al thuis en zijn de 
silhouetten van de schepen aan de horizon van 
onze groep reeds een vertrouwd beeld. De H.M.S. 
ARDENT, het Britse schip en de HNLIVIS VAN 
SPEYK zou je bijna ons zusterschip kunnen gaan 
noemen. Een Intensieve training in Engeland waar 
de mensen van de ARDENT en wijzelf zij aan zij 
geoefend hebben en anderzijds de samenwerking 
met het Nederlands eskader van vorig jaar zijn hier 
de oorzaak van. De nieuwe jongens aan boord 
worden door de anciens vlug aangepast. De oplei
dingen zijn goed en het is een plezier te zien hoe 
de jeugd met de knoppen omgaat in de gevechts-
centrale. Ze hebben hun lessen op de opleidings
school in St.-Kruis Brugge goed geleerd. Voor de 
buitenstaander die het schip bezoekt is de ge-
vechtscentrale een decor van « STAR-TREK ». 

Commodore Carter « COMSTANAVFORLANT » kwam dit 
« Star-trek decor » op zee bewonderen 

— « Is dat niet mister Spock in de stoel op de hoek 
daar ?» Lichtjes, knopjes, computer TV-beelden, 
pratende mensen met koptelefoons die stilletjes 
met-weet-ik-wie geheimzinnige gesprekken voeren 
in een dieventaal die niemand bulten henzelf be
grijpt Nu vertrouwde beelden die we voor het 
eerst gezien hebben een tiental jaren terug bij de 
lancering van een raket op Cape Canaveral. 

Ook in de machinekamer is het net zo. Je zou 
het een atoomcentrale van Mol kunnen wanen. De 
grote witte cilindermantel van de gasturbine, de 
honderde controlelampjes, drukknopjes en scha
kelaars van de controlekamer (CCS. genaamd) al
les kraaknetjes. Een moderne machinist zou even
goed een witte doktersjas kunnen dragen (een 
stethoscoop hebben ze reeds). 

En toch is het schip net een klein dorp Honderd
zestig mensen vol goede wil Geen enkele wilde ziek 
vallen (carotier bestaat hier niet) voor de reis en 
de dokter zorgde wel voor de griepgevalletjes die 
ais blinde passagiers mee aan boord waren ge-
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Commodore Carter krijgt deskundige uitleg in de CCS van 
FKP (T) Knockaert 

stapt De bakker, de koks de haarkapper de draa-
ers lassers secretarissen artilleristen sonansten 
radaristen ©lectroniekers bootsmans schippers 
waar yachtmannen van zouden dromen seiners 
techniekers enz allemaal in hun specialiteit stuk 
voor stuk goede stielmannen Al deze mensen zijn 
dag en nacht in de weer en beschikbaar voor het 
schip Even een luchtje scheppen aan dek «Waar 
zijn we kapitein ' Reeds op de Atlantic i Wanneer 
komen we op de Azoren ' » en hop daar verdwij
nen ze weer naar hun werk 

Laat de pessimisten die niet meer in de jeugd ge-
toven lekker ongelijk hebben hier aan boord zag 
je dat jong en oud mekaar waard zijn de aflos
sing IS verzekerd 

Natuurlijk is er soms een akefietje Honderdzestig 

man tesamen op een beperkte ruimte, maar ge-

De WESTDIEP vaart Ponta Delgada binnen 

o o i 
p é t A G O DOS A g ó p 

Gebedsdienst op zee op zondag 

lukkig het vele werk en de scheepskameraadschap 
zalven de kleine karakterverschillen weg 
Nu liggen we afgemeerd onder een bewolkte he
mel in PUNTA DEL GADA op de Azoren Aan de 
overzijde van de haven zijn tientallen zwemmers 
aan het stoeiepoezen m het donkerblauwe water 
De meeste jongens zijn een paar uurtjes gaan 
wandelen Deze avond varen we terug af Juist de 
tijd om je postkaarten te posten In België vriest 
het nu dat het kraakt 

De kalme week tussen Zeebrugge en de Azoren is 
te resumeren als volgt « Partir eest mourir un 
peu > Dit spreekwoord is wel leeftijdsgebonden 
Toen het vertrek tweemaal werd uitgesteld was er 
bij alle jonge mensen aan boord een duidelijke te
leurstelling waar te nemen Zelfs m de twintigste 
eeuw zou een Maghelaen of een Jan Bart zijn 
schip makkelijk vol krijgen want in ieder man 
sluimert een jongensachtige ontdekkingsreiziger 
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DE OCEAAN OVER 

De oversteek Azoren Bermuda is bijna ten einde. 
Is het de fout van de orkestleden die zaterdag tij
dens de repetitie als merels aan 't fluiten waren, 
feit is dat sedert deze nacht een klem Atlantisch 
stormpje voor flinik wat ongemak zorgt. Golven op 
de oceaan zijn precies als wandelende duinen waar 
de wind in de plaats van helmgras witte schuim-
koppen op laat groeien. 

Als de wind aanwakkert trekt het water in strepen 
en vliegen de toppen weg zoals deze morgen. Het 
is alsof 'de oceaan dan kippevel krijgt van de storm
wind. De Westdiep ploegt en ploetert daarin voort 
met een langzame kurketrekkerbeweging : rollend 
stampen, telkens z'n neus in de golf en juist weer 
op tijd om de volgende waterduin die afkomt op 
te nemen. Als er om de 10 a 12 golven een heel 
grote aankomt stormen, waarvan de toppen krul
lend en briesend breken, krijgt het schip dan 
meestal een slag en gaat geheel schokkend trillen. 
In plaats van buiswater komt er 'n pak water aan 
dek welke met veel lawaai uit mekaar spat aan de 
hindernissen van de bovenbouw om dan in één 
zwiep als een geselende wolk zeewater weer over 
boord te slaan. Als je per toeval door zo'n stort
bad, dat horizontaal op je af komt vliegen, zou 
gepakt worden, dan ben je zeker nat tot op het 
naadje van je onderbroek. Het gevaar aan dek is 
reëel en daarom is het dek trouwens ook voor 
iedereen verboden. Onze moderne schepen heb
ben geen patrijspoorten meer, dus de enige plaats 
waar je dan nog een wolkje en zicht op zee kunt 
krijgen is de brug. 

In de tijd van de Kamina en de IVIercator in de 
vijftiger en zestiger jaren was de brug een heilig
dom waar niemand, behalve de officier van de 
wacht. Commandant en roerganger, toegang had. 
Nu is de brug nog heilig, maar je kunt 160 mensen 
niet in een roJlende en stampende gevechtscentrale 
of machinekamer een storm laten afrijden zonder 
ook maar eens een sprietje daglicht te zien. Daarom 
werd in de voormiddag, in een kalm uurtje, een uur 
fototoelating verleend op de brug. Een hele proces
sie fotografen kwam stilzwijgend mekaar aflossen 
op de brug voor het klassieke fotootje van een 
stormgolf die het dan achteraf thuis m de fotoalbum 
geplakt, toch weer niet zo indrukwekkend doet als m 
werkelijkheid op zee. De hele schare stille fotolief
hebbers en luchtjesscheppers deed een beetje aan 
bedevaarders denken die het met wilden opgeven. 
Zo te zien hield de bemanning zich kranig. Alles 
verliep volgens gepland, eten op tijd, gebedsviering 
op tijd, en zelfs de oefeningen met de marine
patrouillevliegtuigen verliepen best mee ofschoon 
de piloot ons toch vertelde dat hij 'liever boven 
zat in z'n kist dan beneden bij ons. 

Na 10 dagen zijn we op de radio's wel mekaars 
aksent gewoon. Het deed wat raar om plots een 
smakelijk amerikaans aksent te horen toen de pi
loot met onze groep kwam «joinen ». De Hollander, 
de Duitser, de Engelsman en wij spreken elk ons 
eigen Engels, al wordt er soms wel naar mekaar 
geknipoogd met een glimlach als we onze Duitse 
maatjes hun Engels horen praten. We hebben ge
lukkig ook onze Franssprekende jongens die hun 
perfect gekenterde procedures met een Franse tong
val een kleurtje geven. 

Aan boord is de «spirit» goed. TientalJen lieten 
zich inschrijven in allerhande sport en spelver-
enigingen. De fotografenclub is wel gestart met 

Tussen de drukke oefenperiodes door, toch even de tijd 
voor . een wedstrijd « Ontwerp poststempel Westdiep ». Hier 
buigt de jury zicli aandaclltig over de 13 ingezonden ont
werpen. 

een twintigtal leden, leder sporttak heeft zijn sup
porters en liefhebbers. Een licentiaat milicien 
geeft Franse les aan Vlaamse jongens en de Frans-
sprekenden hebben al een vrijwilliger gevraagd die 
hetzelfde wil doen. 

Spaans wordt er ook gegeven uit eerste hand door 
2IV1R Santana volbloed Spaanse afkomst uit Anda-
lousie. Russisch alfabet en cijfers worden eveneens 
gegeven, neem daarbij nog een hele groep welke 
zich inzet om de zondagsviering stijlvol te laten 
verlopen, voeg daarbij nog een plichtsgetrouwe bi-
bliotfiecaris en cmema-operateurs en je komt aan 
allerlei initiatieven om toch de weinige vrije uurtjes 

Mayport, meeting Commandanten a/b Westdiep. FKP (SBH) 
Jacobs begroet Commodore G M Carter, Jr, USN, toen
malige commandant van de » Standing Naval Force Atlantic ». 

zinvol door te brengen. Ook werd er een begin ge
maakt met wat we hier in de groep « CROSSPOL » 
noemen. Van ieder schip worden regelmatig men
sen uitgewisseld. De WESTDIEP wou nog niet te 
hard van stapel lopen. Omdat we onze eigen spe
cialisten in de beginperiode nog broodnodig heb
ben, werden de eerste uitwisselingen nog op het 
niveau 2MR en fVlAT gehouden. Toch zijn vele jon
gens aan boord hiervoor kandidaat. Enkele dagen 
op een Nederlands, Duits, Engels en later Canadees 
of Amerikaans schip te varen en eens uit een 
andere pot te ©ten Is wel een ervaring. 
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Gedurende de week werd dag en nacht veel ge
oefend. Het week-end zelf is heel rustig, zodat de 
bemanning profiterend van de zondagsrust, bunten 
hun wacht dan, de storm op de beste plaats die 
een zeeman dromen kan, kon overleven... z'n bed. 
Buiten de maaltijden was het vandaag dan ook erg 
rustig aan boord. 

EERSTE CONTACT MET DE U.S.A. 
EN DE WEST-ATLANTISCHE OCEAAN 

Chesepeake-bay, zondag 3 februari. Tussen Bermu
da en heden ontbrak een beetje de inspiratie. Na 
Bermuda bleef het weder niet te best. In Mayport 
was het net het regenseizoen. Zaterdag vorige week 
regende het de gehele dag pijpestelen. De kust van 
Mayport Florida is even vlak als de Belgische, fijner 
en witter zand maar meer groen tot dichtbij het 
water. De bemanning van de WESTDIEP had heel 
wat verwachtingen van hun eerste uitstap aan de 
andere zijde van de Oceaan. Met de korte onder
breking van een wandeltocht op de kaai in de Azo-
ren en een halve dag per boord (helft van de be
manning) in Bermuda waren de mensen reeds een 
kleine veertien dagen onafgebroken op zee ge
weest. Daar is Mayport... Amerika I De Ameri'kanen 
die bij ons aan boord stapten, vertelden ons dat ze 
zo graag in Mayport Naval Base gestationeerd wa
ren, omdat het een kleine, gezellige basis was. Tot 
onze verbazing was de basis groter dan St.-Kruis 
tezamen met Zeebrugge, kamp van Lombardsijde en 
aHe kazernes van Oostende erbij en daarboven op 
nog 't fort van Kalilo als toemaatje. 

Subtropische plantengroei, een vochtige warme 
lucht en spijtig voor ons eerste week-end in Ame
rika, een sub-tropisch regenweer. De Amerikaanse 
verbindingsofficier had ook verteld dat buiten het 
kamp veel leuke bars en restaurants waren. Dat was 
natuurlijk op zijn Amerikaans bedoeld. De weg van 
het kamp naar de stad kun je het best vergelijken 
met de E-3 van Antwerpen naar Gent, met als enig 
verschil dat je overal de autosnelweg afkan en 
dat er om de paar km. een eethuis of een bar of 
een shop staat. Dat was dan «plenty of restau
rants »... 

Het schip zelf stelt tiet wel. Iedereen heeft zo on
geveer zijn plaats gevonden. De wasserij werkt 
goed, de machines draaien, de keuken begint aar
zelend op gang te komen na verandering van 
eigenaar, de operationele club (radar, sonar, elec-
tronische oorlogsvoering, telegrafisten) de wapens 
(wapenmonteurs, artilleurs), de elektriekers, tech-
niekers, electroniekers, computerspecialisten, en 
nog een tiental andere soorten volk van alle slag 
doet iedere dag zijn duitje m de grote zak, om 
het schip draaiende te houden. Leidingen worden 
hersteld, wasmachines dezelfde dag uit ©likaar ge
nomen en gerepareerd, het technisch personeel als
ook het operationeel personeel is continu in de 
weer. Als de computer een vraagteken spuwt als 
het niet moet dan weet de technieker wel raad. Een 
meter die doordraait, roep de elektrieker. Onge
looflijk wat aan boord allmaal niet kan terwijil het 
schip nog beweegt ook. Een elektronieker in België 
die op zondagnamiddag als tijdverdrijf een video 
en kleurentelevisie herstelt, terwijl de elektronieker 
aan boord zijn werkstukken nog moet vasthouden 
of ze schuiven weg door fiet rollen van het schip, 
dat vind je niet dik bezaaid. Een verwoed sportman-
telegrafist die met zijn oor tegen de radio geplakt 

het schaarse nieuws L ' "Igié in steno opschrijft 
als zondags ontspann ccn groep jongens die 
meer tijd steken in : jereiding van de ge
bedsviering als deze c z chzelve duurt in de ka
rige uurtjes vrijaf, eer. „ ; \ : e r die probeert iets op 
tafel te brengen op :";;;.•". org en, dat allemaal te-
samen smeedt het '" aan elkaar. Wel is het 
even wennen aan /erstrakte discipliine ; een 
schip dat 6 maand c .r uit is is nu eenmaal een 
continu bedrijf en fe LC !,!; kan de riem er nooit 
helemaal af. 

Toch is er iets speciaals gebeurd in deze periode. 
Al zijn de dagen op zee net bolletjes op een pater
noster, ge weet niet dat je leeft, toch steken hier 
en daar pieken uit die je nooit vergeet. Ook zo 
voor bepaalde mensen aan boord. Niemand van 
jullie kent Vlo Renard als persoon aan de wal, 
want hij heeft zijn hele leven gevaren, 'k Zie hem 
staan in Mayport, i'n de gang van het schip, trooste
loos in burger tussen onze marineuniformen. Het 
burgerpak van Vic is niet hetzelfde als wij aan
trekken om de wal op te gaan. Vic zal zijn burger-
pak vanaf heden blijven dragen... Een jong gezicht 
met kraaiepootjes, want hij lacht graag, een netjes 
gekamde scheiding, Vic steeds in uniform, steeds 
bezig met zijn werk en z,jn volk. Vic begon in de 
veertiger jaren, kort na de oorlog, als matroos 
machinist bij de Zeemacht, eindigt nu als kapitein-
kommandant, nog steeds varend personeel. 

Met de Kamina zat hij volop in het troepentransport 
voor de Koreaanse oorlo'.;. Congo ettelijke malen 
met de Algerines, verd3r heel zijn carrière een 
aaneenschakeling van sc'^epen van aHe slag. Een 
goede stielman die ook de moderne fregatten koes
terde. Onze Zeemacht, een goede dertig jaar oud, 
begint zijn veteranen ts hebben. Vic gaat met 
pensioen en na de overgave aan zijn jongere col
lega verliet hij ons in Mayport. Velen van ons aan 
boord hebben bewondering voor hem. Een man die 
niet op zijn lauweren cizi rusten of uitdeint door 
zijn pensioen, neen, tot d3 laatste dag actief. Is het 
daarom misschien dat \r'.\ zo jong is naar hart en 
voorkomen... ' We zullen hem missen aan boord. 
Een andere Vic, Vic nr. 2, onze vroegere officier 
diensten, is niet mee. Oc'; hij was als Vic nr. 1. Vic 
Leerman, onze « Lucuius -> bevoorrad'ingsofficier zul
len we ook missen. Ook iemand van de oude garde. 
Een flinke verschijning rr.o; weelderige baard, een 
verjongde uitgave van Teter Ustinov, zo van een 
pakje Players sigaretten gestapt. We zien hem nog 
's morgens in een vorige re's, vroeg op de markt 
in Bombay of in Karachi in z'jn smetteloos wit uni
form gevolgd door een legertje inheemse hande
laars. Tesamen met zijn chef kok hebben ze van 
de Westdiep een 4-sterren restaurant gemaakt. Ze 
toverden met het eten ; verbeet niet dat aan boord 
vier maaltijden nodig zi,'n want ook 's nachts loopt 
de zaak door. Vic Leerman gaat binnen enkele jaren 
ook met pensioen, zijn drorm wacht op hem : een 
mooi 27 ft. jacht waarvoor hij heel zijn leven heeft 
gespaard. « Ik heb thuis alleen mijn hond en de 
zee waar ik van hou ». Hst lot heeft gewild dat 
Vic geen dekoffioier weid, « iets te zwakke ogen » 
maar zoals Chicester zit de microbe in hem van 
de Oceaan. Van beide Vlo's zullen we nog horen. 
En steeds blijft de Wectdiep voor hen open. De 
laatste dagen vaarde de Wsotdiep als in een sprook
je, een prachtige jugend:fei'tekening had er niets 
aan. Drie dagen lang wa: er een weinig woelige zee 
met zeerook. Zeerook verkrijg je als je een koude 
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We gaan toch ook aan wal, hier zichtjes genomen te Savannah. 

wind hebt over het warme water, een flinke bries, 
een scherp bewolkte hemel met hier en daar een 
fel doorpriemende zon. Iedereen kent het prachtig 
kleurgevoel in België na een onweer in de zomer 
als de lucht vol frisse ozon geurt. De zon, een don
kerblauwe hemel, een regenboog, en (deuren scher
per en beter dan op een technicolorfilm, wel, voeg 
daarbij een vertraagde film van langzaam opstij
gende en dwarrelende dikke witte nevelslierten en 
daarboven een vloot schepen die niet meer varen 
maar als nijdige paardjes boven de witte watten uit 
door de rook klieven. Dan krijg je een hallucinant 
theaterdecor, iets onwerkelijks, je gaat kleiner wor
den en voelt je broos ; dat is het gevoel dat zelfs 
de meest eenvoudige zeeman aan boord uren naar 
buiten doet staren. Een zin besluit de laatste da
gen : Eerste-meester Chef Gekiere, chef machines, 
zei, terwijl hij peinzend door zijn rode baard wreef 
« Hier worden de wolken en de regen geboren ». 
En het was nog waar ook. 

DE WREDE ZEE 
Romantisch denkt U, maar de titel is zeker niet 
overdreven. De Atlantische Oceaan is niet op ons 
gesteld. Tussen Mayport en Savannah (03 feb -
07 feb) en tussen Savannah en Mayport (11 feb -
19 feb) werd hard geoefend m voortdurend slechte 

Witte kopjes beginnen zich te vormen ; dit was nog maar 
tiet begin... 

We waren vlug geïntegreerd in het NAVO-smaldeei. 
Foto IMC Stevens 
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Ook bij slecht weer gaat de BOZ door. 

weersomstandigheden. Gemiddeld 12 uur per dag 
werd er gewerkt. De ploeg funktioneerde uitstekend. 

STANAVFORLANT vertrok op 19 feb, onder een 
aanwakkerende wind uit de haven van Mayport de 
oorlog tegemoet. Het aantal schepen dat onze groep 
kwam vervoegen gaat wel niemand aan maar zo
veel schepen 'tesamen had i'k in mijn 21 jaar diienst 
nog nooit gezien ! Ingewikkelde formaties werden 
uitgevoerd alsof het de normaalste zaak van de 
wereld was Olieladen in ruwe zee overdag en nacht. 

Iedereen kent zijn taak van matroos tot Comman
dant. Gevaarlijk wehk, wirwar van kabels, precies 
maneuvreren en vlugheid van geest om iedere 
nieuwe situatie weer onmiddeMijk op te vangen. 
Meerdere schepen varen op enkele tientallen voe
ten van elkaar. De minste onoplettendheid kan de 
ergste gevolgen hebben. Doch zelfs tijdens het 
olieladen gaat de oorlog verder. Terwijl de dekman-
nen moeizaam sleuren en met gedempte stemmen 
aan dek hun werk verrichten spieden in de ge-
vechtscentraie alle sensors de omgeving af in de 
lucht, aan het zeeoppervlak en onderwater naar aan
vallende vliegtuigen, onderzeeboten of oppervlakte 
schepen. Doch de ergste vijand is de zee. Meestal 
waaiden stormwinden oplopend soms tot orkaan
kracht. De Westdiep worstelde voor het eerst in 
haar bestaan tegen reuzehoge golven hoger dan de 
brug van het schip (En deze brug is wel 12 meter 
boven 't wateroppervlak I). Het minste dat de storm 
gaat liggen en schip en bemanning door mekaar 

Hallfax : Onze ere.consul. Mr De Belle en echtgenote in ge
sprek met Comd Westdiep. 

Receptie te Hallfax : ILZ Verheyen In gesprek met een oude 
kennis. 

geramd en gemarteld nog niet bekomen zijn gaat 
de oohlog verder. Rust wordt niet gegund want de 
vijand valt weer aan. De Westdiep doet haar best 
en bewijst van zich af te kunnen bijten. Morgen 
mogen we fier de haven van Halifax binnenvaren. 
Onze janmaatjes hebben hun les geleerd en het 
hier in praktijk gebracht, we verwachten wel een 
pluim van onze grote baas in Halifax. Met opluchting 
is iedereen vandaag aan het poetsen. Rapporten 
worden vlijtig geschreven want de zaak stopt nooit. 
Morgen liggen we weer de haven binden en dat is 
maar goed ook. 

Onder deze Indrukwekkende « Cooper River » Bridges vaar
den we Charleston binnen. 

Is de oceaan voor ons zonder meelij geweest (zes 
mensen sloegen deze maand door overkomende 
golven overboord van andere deelnemende sche
pen). De Verenigde Saten vallen best mee. De men
sen zijn enorm gastvrij Veel mensen werden door 
vriendelijke burgers uitgenodigd zodat matroos tot 
kapitein iedereen hier of daar op «sightseeing» 
meegenomen werd of ergens z'n benen onder tafel 
mocht steken Sommige families hebben wel tot 
14 mensen bij hen thuis uitgenodigd Florida, Geor
gia, South Carolina 't klinkt als muziek in de oren. 
Binnen een paar weken liggen we in Charleston en 
komen veel familneleden over Iedereen telt af zelfs 
voor wie geen familieleden komt want 't zijn harde 
weken geweest en schip en bemanning smakken 
naar een welverdiende rust. 

Het ijskoude Halifax en de mooie kusten van 
Novia Scotia achter ons latend werden we weer 
door een zware storm overvallen. Gelukkig werden 
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Droogdok bij Detyens Shipyard op de Wando Rivier 

we niet te erg getroffen maar voldoende om ons te 
doen geloven dat de zee hier ons werkelijk niet 
mag. De transit (oversteek) Halifax - Charleston ver
liep zonder problemen Charleston zelf is een suc
ces geworden. Er werd hard gewerkt. Munitie ge
lost en geladen Geschilderd, gelast en hersteld 
wat stuk was. Ook het droogdok kwam erbij. Nu is 
het schip precies als na een lenteschoonmaak. 
De bemanning werd in ploegen opgedeeld zodat 
iedereen eens een welverdiende rust kon genieten. 
Een ploeg bestond uit de gelukkigen waarvan fa
milie was overgekomen, allen in 't hotel gelogeerd 
met uitgebreid Amerikaans ontbijt en twee bedden 
en alle komfort van kleuren TV, telefoon tot wek
kerradio al denk ik dat daar niet veel gebruik van 
werd gemaakt. 

Het was ©en bM] weerzien al waren enkele dames 
luchtziek omdat het kleine vliegtuig tussen Atlanta 
en Charleston in een flinke storm had gevlogen, 
's Anderendaags was iedereen in de natuur ver
dwenen. Een wagen huren is hier geen probleem ; 
het probleem is alleen maar om aan een kleine 
wagen te geraken. De kleinste zijn nog groter dan 
onze Volvo's en Mercedessen en voor velen was 
het wel even wennen Het weer was soms prachtig 
en iedereen heeft zo'n beetje, zonder van mekaar 
af te weten, zowat dezelfde mooie attrakties be
zocht, Disneyworld, Capa Canaveral, Alligatorfarms, 
St. Augustino oudste Amerikaanse stad, mooie plan
tages, imense Safariparken, er was werkelijk voor 
elk wat wils De meeste jongens zijn in de as Noord-
Zuid op ontdekkingstocht geweest. Slechts enkelen 
zijn westwaarts het land ingetrokken Kortom de 
spirit aan boord is voor het ogenblik prachtig. Wel 
is er de onzekerheid geweest : hoe gaat het in Bel
gië •' ja of niet naar MiddelJandse Zee '' de frank 
gaat hij zakken ? de regering en de bezorgdheid 
om geld. Hoe kan dat nou enz We zitten hier ook 
zo ver van alles. Ondertussen is de beslissing 
gevallen, we komen na Lissabon naar huis op 08 
mei en plots is onze Stanavforlant bijna geschiede
nis. In plaats van nu in de helft van onze trip te 
zitten hebben we plots via de regeringsbeslissing 
reeds 3/4 van onze reis achter de rug Vier weken 
wat is dat in vergelijking met zes maand Waar was 
de tijd dat we met onze mijnenvegers vier weken 
weg gingen. « Maar» vier weekskes meer en we 
kunnen weer « Belgisch » horen praten op straat. 

Met gemengde gevoelens zullen we maandag van
uit de USA vertrekken, een zekerheid nu, ledere 
minuut, iedere mijl die we vanaf heden afleggen is 
een stap dichter bij huis. «GO EAST» we are 
sailing back home again. 

Hopelijk met de wind van achter deze keer. 

Met Pasen te Charleston was het prachtig weer. 
Verschillende nationaliteiten volgden bij ons aan 
boord de Paasdienst. Het goede weer zal ons niet 
meer verlaten tot in Zeebrugge I In Charleston staan 
de Amerikaanse families de schepen uit te zwaai
en... we denken aan thuis... 

De WESTDIEP sleept de H M.S JUNO. 
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DE WEG TERUG 

09 april : Iedereen is weer aan de slag, volop oefe
nen. Doch nu is het minder zwaar in die zin dat 
iedereen weet wat hij te doen heeft en waar hij 
z'n problemen kan opgelost zien. Er is geen tijdver
lies meer. De Westdiep is één team. Op maandag
morgen bij de afvaart hebben kabouterkens alles 
klaargemaakt. Olie en water afgetapt. Kleine en 
grote herstellingen zijn uitgevoerd en de gevechts-
centrale en de brug zijn werkensklaar. De ka
bouterkens zijn natuurlijk de jongens van de wacht 
want in de haven ligt een schip in Stanavforlant ook 
niet stil. De telexen van de verbindelaars draaien 
soms harder m de haven dan op zee. De tele
printers spuwen rollen berichten en papier de ra
diokamer binnen. Oefenprogramma's, evakuaties, 
berichten uit België, toekomstige maneuvers enz. 
enz. Hoewel iedereen vol goeie moed begint, toch 
hangt er een soort melankonieke sfeer... Nu dat 
het vroeger gaat afgelopen zijn verlangt iedereen 
naar huis. 

Vanaf heden is het de weg terug... we gaan in zig
zag, want dat hoort zo voor oefeningen met onder
zeeboten, oost. Amerika is Geschiedenis en Bermu
da ligt voor ons. IVIaar, eerst nog hard werken. 

11 april. Het schip davert en trilt in z'n flanken. Op 
dek hangt de prikkelende kruiige geur van het 
kruitdamp. Er wordt weer volop gescholen met het 
100 mm kanon. Vroeger, de eerste keer, stond heel 
het schip in rep en roer, nu, gaat iedereen gewoon 
door met werken, want verschillende oefeningen 
draaien terzelfdertijd conform het scenario. Toch is 
het een enig zicht « Visual clear» - « Blind clear» -
« Turret correct » - « Remission to fire » - FIRE -
de bevelen ratelen zich af, in het Engels. Taalpro
blemen ? Ons schip is nog nooit zo internationaal 
geweest. Duitse, Hollandse, Engelse, Canadese en 

De staf van de Westdiep ; links onder gast-aalmoezenier 
rechts bovenaan Lt Boniwell, RN, exchange officer. 

Amerikaanse bemannfingsleden zijn tegen Belgen 
uitgewisseld en zijn elk in hun sektie verdwenen 
alsof ze al jaren hier aan boord waren. De Aalmoe
zenier is Amerikaan van Italiaanse oorsprong en 
zelfs hebben we een Canadese officier-dek mee die 
tweetalig Engels-Frans reeds een deftig woordje 
Nederlands praat over het omroepsysteem als hij 
de wacht heeft. Pol Rocket, zo is z'n naam, is fier 
op z'n Belgische overgrootvader. Hij speelt « Roots » 
in hel echt. Iedereen voelt zich thuis bij de gemoe
delijke Belgen. Al valt er op onze discipline en 
tenue in de havens niets op te merken, integendeel, 
toch is onze mentaliteit iets anders. De Belgische 
schepen zijn gekend voor hun gastvrijheid, het is 
daarom ook niet te verwonderen dat de WEST
DIEP de topper is van de aanvragen om uitwisseling 
man tegen man (CROSSPOLL genaamd). 

15 april. Bermuda. PracMig weer I Hier is Bermuda 
weer als in een sprookje deze keer. Alles staat in 
prachtige lentebloei. De plantengroei is enig. Palm
bomen en struiken, mooie wilde geraniums, bloemen 
en nog eens bloemen, varens en prachtige uitlo-

fcstabrook ; voorlaatste rechts onder Lt Rocket, RCN, uiterst 
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FKP Katz, Commandant van de Schleswig Holstein op uit-
wisselingsbezoek aan boord op zee. 

pende struiken, alle planten waarvoor we in België 
veel geld moeten geven, zorgvuldig in serres van 
bloemisten staan hier in volle natuur Het eiland 
krioelt van kleine baaitjes en strandjes met heel 
fijn wit zand afgewisseld met poreuze vulkanische 
rotsen die dan weer bovenop begroeid staan met 
bloemen, varens en mos. Geheel het schip ver
dwijnt, ieder naar zijn strandje. Te voet, per fiets 
of op rolschaatsen, het is één sportdag. Ook onze 
duikers paren oefening aan vakantiegenot Even bui
ten de haven ligt hun bootje voor anker en op aan
vraag van de Stanavforlant authoriteiten wordt daar 
gedoken dat het een lust is. Trouwens je ogen doen 
pijn van het azuurblauwe tintelende water. Na een 
week hard oefenen, zelfs een halve dag op een 
rijkemanseiland te vertoeven met een zonnetje van 
een reklame van Sunair ja, dat is boffen. De plaatse
lijke bevolking, meestal zwarten, zijn netjes gekleed 
en huizen zeer goed verzorgd. De bevolking is 
duideli'jk fier op tiun eüland en tereoht. 

De dag daarop stormt het weer. De opgaande 
wacht gaat met spijt op hun beurt de wal op. Zal 
het opnieuw beginnen stormen "̂  Met angst in het 
hart wordt er met stijve bries in Bermuda afgeva
ren voor de grote overtocht. 

Onze overtocht heeft niets gemeens met een koop-
vaardijoversteek. Via allerlei kronkelende zijspron
gen gaat de algemene basiskoers tussen de Azoren 
©n Madeira door via de Afrikaanse kust even in en 
uit de Middellandse Zee tot halfweg de Balearen 
©n terug om te eindigen in Lissabon Alles is na
tuurlijk netjes gepland, zodat we bij iedere poot 
van de lange zigzagkoersen minstens één keer 
door onderzeeboten of vliegtuigen worden aange
vallen Bij de wachtovergave in de gevechtscentrale 
worden tussen het wisselen van de koptelefoons in 
zeven haasten de voorbije zeeslagen beschreven. 
Iedereen doet z'n best we menen het trouwens. 
De internationale toestand is daar niet vreemd aan. 
We denken niet op goeie punten halen, onze ge
dachten gaan verder. Hij of wij en liefst wij de 
eerste. Desnoods komen we als 't moet met lege 
munitiekamers toe maar het vel van de Westdiep 
willen we duur ver'--.open en liefst helemaal niet. Als 
toemaatje worden we soms door Russische verken
ningsvliegtuigen afgespioneerd en hinderlijk gevolgd 
door een Russische KRIVAX... Hopelijk wordt het 
nooit echt, want hier op zee begint het er aardig 

Een oude bekende voor de Westdiep : De Zuiderkruis. BIJ 
dit weder valt de BOZ best mee. 

op te gelijken. Moeilijk voorstelbaar dat een ko-
lonne tanks op oefening in z'n formatie dagenlang 
een Russische collega meekrijgt... Op zee is dat 
dagelijkse kost. 

BLIJ WEERZIEN MET EUROPA 

24 april. Joepie ! De Zuiderkruis maakt Rendez
vous met onze groep. Behalve olie, munitie is er 
post. Iedereen verdwijnt in een hoekje en blije ge
zichten zijn overal op het schip want voor de mees
ten was het drie weken zonder briefje. In 't midden 
van de Oceaan bestaan nog altijd geen postboeien 
en een bevoorradingsschip als de Zuiderkruis uit 
Nederland (bijna thuis) is een Sint-Niklaasboot voor 

Na zijn bezoek a/b maakt SBN Krijger zich klaar om de 
Westdiep te verlaten per helicopter. 

ons Te meer daar tijdens het laden vrolijke Hol
landse Zeemansdeuntjes weerklinken. Kortom feest
stemming. In volle maneuvers komt nog een toe
maatje. Terwijl we de straat van Gibraltar doorva
ren om het door ons beschermd konvooi aan een 
andere « force » af te leveren komt de Admiraal van 
CINCEASTLANT bij ons aan boord, m volle zee, 
djneren Iedereen is blij verbaast een Nederlander 
voor ons te zien en de rondleiding aan boord is 
een succes. Zichtbaar voelt de Admiraal zich ook 
thuis bij onze Belgische keuken. Ook hier mogen 
we bloemetjes in ontvangst nemen. Hij is vol lof 
over de prestaties van de kleine broer van het 
Natosquadron Tesamen met de Admiraal kunnen 
we nog briefjes meegeven die vla Gibraltar, Enge-
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FGS Schleswig Holstein die met de F911 ooit nog liet stuk 
Lissabon-Zeebrugge gezamentlijk zou afleggen 

land naar België zullen vliegen. Postzegelverza
melaars due met onze bemanning bevriend zijn zul
len een fantastische periode meegemaakt hebben 

25 april. We vernemen de gtijzelingsbevrijdingsaktie 
dewelke mislukt is. Het nieuws was eerst verminkt 
doorgekomen Iedereen buigt zich nog dieper over 
z'n beeldscherm en hoopt tegen alles in dat het 
goed mag aflopen, iedereen is ten volle overtuigd 
van in de eerste linie te zijn. Op dek wordt er eens 
scheef naar de KRIVAX gekeken, 't leven is raar. 
Gelukkig loopt alles beter af dan vermoed. En onze 
reis wordt met onderbroken. De week verloopt 
zonder incidenten en we maken ons klaar voor de 
SAILPAST ofte vaarwelceremonie. 

Tesamen met de afscheidsnemende «Schleswig 
Holstein » moeten we de andere schepen heel dicht 
voorbijvaren in kiellinie. leder schip moet iets 
origineels bedenken en de andere schepen be
antwoorden op dezelfde wijze de groet van de 
Westdiep De Westiep liet de wapens allemaal tege
lijk zwaaien. Vooraan en midscheeps iedereen mooi 
opgelijnd in uniform en dan het komische van ach-

Onze afscheidsgroet : « Will see you in Zeebrugge ». 

ter (Het venijn zit in de staart) Belgische wielren
ners (in nationale kleuren) met fiets op het dek en 
op het achterdekje « ancienne Belgique » Club Mé-
diterannée met heren en « dames» aanzittend op 
een terrasje. Ja, hoelang hadden we een café-met-
terras met meer gezien... Op de andere schepen 
werd er teruggeschoten met allerhande vreemde 
projectielen, luchtbalilonnetjes, aardappelen en te
midden het oorverdovend lawaai komen tussen de 
flaren muziek de saluutschoten en wolken kruit
damp vliegen tussen de schepen in als bij een oude 
zeeslag. 

02 mei Lissabon. Plassende regen. De receptie 
slaagt fantastisch omdat ze uitgeregend is en on
middellijk opgevangen wordt in het binnenschip. 
Voor vele Belgen is het een blij weerzien want het 
Ambassadepersoneel heeft reeds meerdere Belgi
sche Zeemachlschepen op bezoek gehad. Lissabon, 
onveranderd, doch spijtig van het weer. Zoals ge
woonte hebben de restaurants en de Fado's het 
grootste succes. Ha ! Wie we daar hebben, onze 
vrienden van Terloops komen aan boord. In het 
begin wordt er argwanend gepolst ©n getoetst, veel 

Afscheidsreceptie van de onderofficieren voor hun NAVO-collegas te Lissabon, 
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militairen hebben schrik gekregen van reporters, 
maar weldra is het ijs gebroken 't Zijn gezellige 
mensen en 't zijn Belgen (we hebben er al een 
hele tijd niet gezien). Van hen vernemen we dat 
als 150 verjaardagscadeau onze marine Hollandse 
vissers onder vuur nam. Een nieuwe mop ontstaat 
en op hare majesteit Van Speyk (hij liet zich 150 
jaar geleden de lucht in blazen te Antwerpen) wordt 
er stijfjes gelachen. Nochtans de jongens van de 
Van Speyk en de Westdiep hebben bewezen van 
goede buren te zijn zelfs in een Natosquadron hangt 
de Benelux aan mekaar zowel qua apparatuur als 
moppen. De Nederlanders bewijzen dat hun oude 
zeemanstraditie nog steeds in ere gehouden wordt. 
Ze zijn «goed» en we zijn blij van met hen tesa-
men gewerkt te hebben. 

Wat tussen Lissabon en Zeebrugge gebeurde was 
bitter weinig in vergelijking met de rest. Temidden 

van de «Channel Feaver» en het niet aflatende 
platte zee kon de cameraploeg van «Terloops» hun 
hartje ophalen en dan, ja op een winterse dag in 
mei. . van binnen warm maar van buiten koud zagen 
we het dan. Op de kaai witte neusjes van de kou 
en traantjes m de ogen zowel aan boord als op de 
kaai (ja, de koude wind hé...) maar 't zat dieper. 
Gelukkig speelde het muziek want de eerste minu
ten weet een Belg niet veel gezegd en dan kinde
ren en verwanten, vaders, moeders, verloofdes en 
vrouwtjes « Ja, je bent nog niet veranderd » om toch 
iets te zeggen want 't spreken is moeilijk. En zo
als gevraagd iedereen verdwijnt zo vlug mogelijk 
met pak en zak in een welverdiend lang week-end 
verlof. STANAVFORLANT is Geschiedenis, 't Is voor
bij. We waren één team. Nu ons enthousiasme 
overdragen aan de thuisblijvers. Wat is ons landje 
mooi in de lente ! 

F 911 - WESTDIEP 
KENMERKEN: 
Waterverplaatsing : 2340 ton. 
Lengte . 106,38 m 
Breedte : 12,30 m. 
Diepgang : 5,50 m. 
Aandrijving • 1 Rolls-Royce Olympus gasturbine van 
27.575 PK ; 2 Cockerill dieselmotoren van elk 3000 
PK ; 2 schroeven met omkeerbare spoed. 
Kruissnelheid : 18 knopen. 
Maximum snelheid : 28 knopen. 
Bemanning : 14 officieren ; 76 onderofficieren ; 68 

matrozen. 
Bewapening : 1 kanon 100 mm. ; 1 lanceerhelling 
Seasparrow ; 4 lanceerhellingen « Surface to Surfa
ce » MM 38. Exocet. ; 1 zesloopraketlanceerder van 
375 mm. ; 2 torpedooatapulten. 
Munities : 600 granaten 100 mm ; 8 missiles , 4 mis
siles SS , 45 raketten ; 10 torpedo's L5. 
Sensoren : 1 waarschuwingsradar; 1 gecombineerde 
waarschuwings- en trekradar; 1 navigatieradar «Air-
Surface » HSADA 05 ; 1 IFF ; 2 optische posten ; 1 
panoramische rompsonar SQS505A. 
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INFO RESERVE 
OFFICIERS DE RESERVE DE LA 

FORCE NAVALE 
RESERVEOFFICIEREN VAN DE 

ZEEMACHT 

BENOEMINGEN - NOMINATIONS 

Reservefregatl<apitein DUMONT F. 4654 werd op da
tum van 01 APR. 80 benoemd tot reservekapitein ter 
zee. Hij neemt anciënniteitsrang op 26 maart '69. 
Hiernavolgende reserveofficieren werden op 26 
maart '80 benoemd tot reservekorvetkapifein. 

Le capitaine de frégate de réserve DUMONT F. 4654 
a été nommé au grade de capitaine de vaisseau de 
réserve a la date du 26 mars '69. 

Les officiers de réserve mentionnés ci-après ont été 
nommés au grade de capitaine de corvette de ré
serve è la date du 26 mars '80. 

DEMOULIN G. 
LAMBRECHTS H. 
OSSTYN H. 
ALLEMEERSCH M. 
SCHRAM F. 
DE BACKER T. 
VANDERLINDEN D. 
DE RUDDER J. 
RASSCHAERT A. 
JANSSENS F. 
DECOCK P. 
DU MONCEAU de BERGENDAL J. 
MASQUELIN J. 

De reserveofficieren hierna vermeld, werden op 27 
maart '80 benoemd tot reserveluilenant ter zee 1e 
klas. 

Les officiers de réserve mentionnés ci-après ont été 
nommés au grade de lieutenant de vaisseau de 
lère classe è la date du 27 mars '80. 

VERLAINE J. 
SELLESLAGH-SUYKENS E. 
DANGREAU H. 
VANDEN ABEELE J. 
TUYPENS M. 
DECKERS G 
d'UDEKEM de GUERTECHIN 
ELSLANDER D. 
POCHET J. 

De reserveofficieren, hierna vermeld, werden op 27 
maart '80 benoemd tot reserveluitenant ter zee. 

Les officiers de réserve mentionnés ci-après ont été 
nommés au grade de lieutenant de vaisseau de 
réserve è la date du 27 mars '80. 
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GOUCKE W. 
PLATEUS P. 
MALCHAIR J. 
SUFFYS W. 
STUYTTS J. 
VAN EVERBROECK J. 
LAUWERS G. 
DOMINE R. 
RAVYSE F. 
MINNE B. 
HENRION F. 

De reserveofficieren, hierna vermeld, werden op 27 
maart '80 benoemd tot reservevaandrig ter zee. 

Les officiers de réserve mentionnés ci-après ont été 
nommés au grade d'enseigne de vaisseau de ré
serve a la date du 27 mars '80. 

ALLOO M. 
TOYE J. 
ANRYS G. 
VANDER BEKEN G. 
LION W. 
TFELT J. 
DUMOULIN C. 
LEROY M. 
GORIS F. 
HUNGENAERT H. 
MOULAERT G. 
POELMAN P. 
REYNAERT M. 
LAHAYE R. 
CASTELYNS W. 
VAN OVERMEIRE G. 
VANDENBERGHE E. 
VAN REETH R. 
HAEST W. 

MUTATIES - MUTATIONS 

De reserfeofficieren, hierna vermeld werden op 14 
maart '80 bestuurlijk overgeplaatst naar MK82. 

Les officiers de réserve mentionnées ci-après ont été 
passés administrativement au NM82 en date du 14 
mars '80. 
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TORBEYNS J 
ROOTS K 
MAUROY R 
SURMONT X 
HIMPE M 
DOMBRECHT J 
DEFORCE J 
DE BACKER C 
THOUMSIN A 
VERRIEST J 
VAN VYNCKT M 
DESCAMPS M 
MICHOLT R 
DE MOERLOOSE E 
ORBIE R 

Bestuurlijk gekomen van 2e Legerdepot-Groep X op 
14 maart '80. 

Venu administrativement du 2e Depot d Armee Grou-
pe X, le 14 mars 80 
VANDERYKEN J 

ACTIVITES 1980 

MAI : 
— Voyage en bateau sur Ie canal Gent-T&rneuzen, 

avec visite au service dispatching de I'Escaut 
(section regionale Oost-Vlaanderen) 

— 9 mai Journee Info (pour toutes forces) a Zee-
brugge , visite d une fregate 

JUIN • 
— Visite au « International Naval Technology Expo 

80 » a Rotterdam 
— « Rijsttafel » a Oostende (section régionale West-

VI) 
— 7 juin 22ième congres a Antwerpen 

AOUT 
— Participation au congres International CIOR è 

Montreal, Canada et visite aux Etats-Unis 

SEPTEMBRE 
— Competition de tir National 

ORGANISATIE GEWESTELIJKE AFDELINGEN 

1LZ JANSSENS F voor Antwerpen en Limburg 
Gnjsdijk 7, 2060 Merksem 
Tel 031 7 45 42 14 
1LV MARLIER M 
Abelooslaan 12, bus 10 
1200 Brussel 
Tel 02 / 771 82 75 
CPF LEULIER J 
Place 11, 7540 Kam 
1LV COUTOIS W 
Poolsterstraat 39 1080 Brussel 
Tel 02 / 466 91 70 
VTZ DE DECKER 
Steendam 57, 9000 Gent 
Tel 091 / 25 03 41 
FKP ROGIE HP 
Postbus 94, 8400 Oostende 
Tel 058 / 41 35 85 
FKP PERSOONS J 

KVK STRUMANE R 
Postelarenweg 62, 2400 Mol 
Tel 014/312154 

Divisie N C S O / R 

voor Brabant 

voor le Hainaut 

voor Liege 

voor Oost-Vlaanderen 

voor West-Vlaanderen 

Res SQUAD 218 2 
L de Vriesstraat 47, 
Tel 031/30 97 13 

2600 Berchem 

NIEUW INFOBLAD « SQUADRON » 

De Internationale Drukkerij en Uitgeverij Keesing 
laat ons weten dat zij sinds vorig jaar een nieuw 
informatieblad heeft verspreid onder de naam 
« SQUADRON » 

Daarvan is nummer 2 zopas verschenen 
in deze uitgave maakt Keesing melding van tal van 
nieuwe uitgaven meestal buitenlandse, op militair 
gebied, die door hem geïmporteerd worden 
Zo komen uitgaven aan bod over vliegtuigen, unifor
men, badges, tanks, pantserwagens legereenhe
den veldslagen, en in dit tweede nummer voor 
de eerste keer ook tremen 

Bent u geïnteresseerd in deze uitgave dan kan u 
steeds inschrijven voor een gratis abonnement 
U hoeft dan enkel uw naam en volledig adres op 
te geven aan volgend adres Keesing N V Dep 
Squadron Keesmglaan 2-20 - 2100 DEURNE, met 
de vermelding Gratis abonnement Squadron Bin
nen enkele dagen ontvangt u dan nummer 2 van 
dit gratis magazine 

« DE ZEEKAART » PAS VERSCHENEN 
WIJ zijn verheugd U te melden dat een prachtig 
boekje op 64 biz « DE ZEEKAART» (met talrijke 
praktische oefeningen en antwoorden) heden van 
onze persen verschijnt 

ledere zeevarende of leerling, zij het in de plezier
en beroepszeevaart of de zeevisserij, zal aan dit de
gelijk werk met talrijke verzorgde illustraties en te
keningen, een flinke steun hebben bij de navigatie 
of bij het voorbereiden der examens in de zeevis-
serijscholen (nieuw programma), zeevaartonderwijs, 
yachtman- of navigatorproeven (ook Zeemacht') 

Het boek, van de hand van de heer E Brouckxon 
(zelf Reserveofficier, navigatieleraar en yachtman), 
kan bekomen worden tegen de prijs van 160 f r , 
B T W inbegrepen, plus 15 fr verzendingskosten, 
mits storting van dit bedrag op postrekening 000-
0418987-44 van Het Visserijblad, H Baelskaai 30, 
Oostende of bij boekhandelaars, nautische uitgaven 
en ter drukkerij 

OR-FONCTIONNAIRE ET RAPPELS 

II n'y a guere, la Direction de l'Enseignement d une 
grande ville du pays a emis une note de service 
qui, s'appuyant sur une decision du College Com
munal refusant un congé demande par un OR 
en vue d'un rappel d avancement, contenait les con
siderations suivantes 

Le refus repose sur le motif que I avancement dans 
1 armee ne presente pas le moindre avantage pour 
le service et que si le membre du personnel est 
a ce point attache a son statut è I armee, il n'a 
qu a utiliser son conge annuel è cette fin 

Et suivait dans cette note de service adressé aux 
chefs d'école i'lnstruction de ne plus accorder de 
congé extraordinaire pour couvrir un rappel d avan
cement 
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Les OR concernés se sont alors adressés a leur 
groupement OR/FN local. 

L'UNOR, Ie Commandant de la Province, l'Etat-Major 
General et Ie Cabinet du MDN furent consultés et 
échangèrent leurs avis. 

Pour des raisons d'opportunité, les discussions fu
rent menées par Ie Carole local qui par son action 
résolue obtint que cette instruction illegale et bles
sante soit retiree. 

S'il devait se faire que des OR fonctionnaires ap-
partenant è votre cercle soient victimes de dis
positions du même genre, ils pourraient attirer l'at-
tention de leur administration sur: 

La Loi du 1-3-58 (Moniteur Beige du 15-3-58) con-
cernant Ie statut des officiers de carrière et de ré
serve. 

Art. 95 - Les Administrations et régies de l'Etat, 
des Provinces, des Communes ou Associations de 
Communes, curcessionnaires de services publics, de 
même que les établissements subsidies ou controles 
par ces administrations et services, sont obliges 
d'accorder aux membres de leur personnel qui sont 
officiers de réserve les congés nécessaires pour 
l'exécution de leurs prestations militaires, aussi 
bien pour leur formation que pour leur promotion. 
Ces congés ne viennent pas en deduction des con
gés auxquels les intéresses ont normalement droit. 
AR du 8-1-65 (MB du 19-2-65) 

Art. 2 - Les membres du personnel de l'Enselgne-
ment de l'Etat sont en congé d'office pendant les 
fractions du mois au cours duquel ils accomplis-
sent en temps de paix des prestations militaires de 
queique nature que ce solt. Ce congé est assimilé 
a une période de service. 
AR du 15-1-74 (MB 26-2-74) 

Art. 27 - Sont en congé d'office les membres du 
personnel de l'Enseignement d'Etat: 
a) pendant les fractions de mois civils aux cours 
desquelles ils accomplissent en temps de paix des 
prestations militaires de queique nature que ce 
soit. 

LOI du Pacte Scolaire du 29-5-59 (MB du 19-6-59). 
Art. 7 - Un AR prévoit un reglement de congé 
uniforme pour l'enseignement de l'Etat et l'ensei-
gnement subsidié. 

N.B. Les OR/FN qui éprouveraient des difficultés è 
ce sujet auprès de leur directeur contacteront (eur 
secrétaire national H.P. ROGIE, PB94 a 8400 -
OOSTENDE. 

TRIBUNE LiBRE 

Le déséquilibre des forces militaires entre l'Est et 
rOuest et plus spécialement les faiblesses des 
forces armées belges, l'inexistence d'une defense 
civile organisée ont été récemment signalées de di
vers cótés, que ce soit par le Ministre de la Defen
se Nationale, par le General CLOSE, par des géné-
raux en retraite ou par deux chefs d'Etat-Major 
(celui de la Force Aérienne et celui de la Force 
Navale). 

Ces avertissements objectifs et dégagés de tout 
souci electoral ou partisan ont fait grande impres

sion sur l'opinion publique, qui était jusqu'alors 
restée indifférente aux dangers qui nous menacent 
et qui maintenant a pris conscience de la situation. 
Les officiers de réserve - citoyens appelés è être 
des combattants en temps de guerre, portant res-
ponsabilité de vies humaines - ne peuvent ni ne 
veulent rester passifs ou indifférents devant ce 
réveil de la Nation, lis se doivent d'ajouter leurs 
voix è toutes celles qui viennent de se faire en
tendre. A leur tour, ils demandent au gouvernement 
qu'il s'efforce de remédier aux défauts qui marquent 
notre appareil militaire, et plus spécialement: 

— une durée insuffisante du temps de service mi
litaire et la formation trop superficielle des miliciens; 
— un système d'objection de conscience qui de
nature le devoir que tout homme a de défendre 
son pays et discrimine las miliciens appelés a ser-
v i r ; 

— une pénurie da moyans notamment dans le do-
maine des carburants ; 
— les prestations volontaires da week-end des of
ficiers de réserve qui ont dü être supprimées è 
causa des 40 heures précitées et d'un manqua de 
moyens. 

II est temps que le gouvernement et les politiciens 
fassent leur devoir en plapant l'intérêt supérieur du 
pays au-dessus de leur vue a court terme, electora
le, partisane ou particuliere. 

Extrait de 
« Le chemin du devoir» 

Lt Col-rés. BOTTU 

DEFENSiEPROBLEIMATIEK 

Eind vorig jaar sprak Generaal CLOSE over de de-
fensieproblematiak in de aula van de Universiteit 
van LEUVEN. Hier volgen enkele merkwaardige uit
treksels uit zijn exposé ; 

Voorafgaandelijk schetste da generaal enkele zwak
heden van de NAVO, nl. iedereen behoudt zijn onaf
hankelijkheid waardoor een geïntegreerde buiten
landse en idefensiepolltiek niet mogelijk zijn ; het 
contrast tussen de VSA die één geheel vormen en 
Europa dat verdeeld is en de speciale situatie van 
de Bondsrepubliek Duitsland. Deze kan geen auto
nome defensiepolitiek voeren, aangezien ze gean 
kernwapens mag bezitten en afhankelijk is van de 
geïntegreerde verdediging met haar bondgenoten. 
Dit getuigt enerzijds van solidariteit, maar hierdoor 
wordt da Bondsrepubliek ook afhankelijk van de 
zwakste schakel. Gen. CLOSE situeert daze in de 
Noordelijke Legergroepen, niet alleen bij de Bal
gen, maar ook bij de Nederlanders en de Britten. 
Wat de situatie nu betreft, stelt Gen. CLOSE dat 
door de SALT-akkoorden de strategisclie wapens 
bevroren zijn. De USSR heeft ze echter gevalori
seerd door een veal betere civiele bescherming op 
te bouwen. Bij een eventuele kernoorlog zou de 
verhouding tussen de slachtoffers zelfs 1 op 4 kun
nen bedragen in het voordeel van da USSR. Bij de 
tactische kernwapens zijn er twee soorten : ener
zijds de eurostrategische met middellange afstand, 
zoals de PERSHING 11 (1600 km), de cruise mis
sile (2400 km) en de SS-20 en de Backfire (4000 
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km) en anderzijds totaal verschillend van de vo
rige de feitelijke tactische kernwapens (150 - 300 
km) zoals bv de Lance Om het onderscheid dui
delijker te maken noemt men de eerste groep ook 
de Theater Nuclear Forces (TNF) waarbij men dan 
op het Europees theater doelt 

Zowel op het gebruik van de eerste als van de 
tweede rusten een aantal beperkingen De beslis
sing ze te gebruiken ligt bij de president van de 
VSA Ze gebruiken is een zware beslissing voor de 
toekomst van de mensheid aangezien niemand de 
nodige ervaring heeft op dat vlak zal er een es
calatie komen en tot waar ' Deze beslissing nemen 
zal daarom de nodige tijd vragen en in hoeverre 
zal het dan met te laat zijn '' Een tweede beperking 
wordt gevormd door de concentratie van mensen of 
materieel dat nodig is om tactische kernwapens 
met voldoende rendement te gebruiken Indien de 
verdediging echter zwakke plekken vertoont waar 
gemakkelijk geïnfiltreerd kan worden is deze con
centratie met noodzakelijk Ten derde staat de pu
blieke opinie negatief t o v kernwapens Welke 
staatsleider zal deze publieke opinie negeren door 
nieuwe wapens in te voeren of ze te gebruiken ' 
En tenslotte zou een doorbraak van het Warschau-
pakt in Centraal-Duitsland 40 000 Russen onmiddel
lijk vermengen met 1000000 Duitse buigers zodat 
het gebruik van kernwapens op dat ogenblik met 
meer mogelijk is 

Omwille van al deze redenen gelooft Gen CLOSE 
met meer m het gebruik van kernwapens De oor
log zal met conventionele middelen gevoerd worden 
Op dat vlak vertrekt de NAVO van het standpunt 
dat het concentreren van Russische troeoen ons vol
doende tijd zal geven om onze troepen van hun 
vredes- naar hun oorlogskantons te brengen en te 
ontplooien om de reserves te mobiliseren en om de 
overzeese hulp te laten overkomen Rusland kan 
echter zonder concentratie- of voorbereidingsperio
de 27 divisies in Centraal Europa inzetten Dat zou 
een enorme schok betekenen Gen CLOSE besluit 
hierop dat Europa In zijn centrale sector niet In 
staat Is zich te verdedigen. 

3) De toekomst 

De VSA beloven hun troepensterkte bij het begin 
van een mogelijke crisis onmiddellijk te verhogen 
ZIJ verwachten echter ook van Europa initiatieven 
maar tot nu werd er weinig gerealiseerd Sommige 
landen zoals België en Nederland zouden opnieuw 
meer troepen in Duitsland kunnen stationeren het 
systeem van de Duitse Reservisten zou kunnen her
zien worden en meer geschoeid worden op een 
Zwitsers of BROSSOLET-systeem enz Indien ech
ter de wil tol verdedigen met aanwezig is kan er 
ook mets verwezenlijkt worden Gen CLOSE kan 
met begrijpen dat de VSA en Europa met een BNP 
dat 3maal zo groot is als dat van de USSR met in 
staat zijn een coherente verdediging te realiseren 
Volgens Gen CLOSE Is het volgende en door hem 
voorgestelde plan wel haalbaar Het is de eerste 
maal dat hij het aan de openbaarheid prijsgeeft 
Langs het IJzeren Gordijn moeten dekkingstroepen 
opgesteld worden die sterk genoeg zijn om in

filtraties of lokale aanvallen te neutraliseren De 
gemechaniseerde pantsereenheden worden dan in 
de diepte op 250 a 300 km naar het Westen opge
steld Tussen beiden bevindt zich een potentieel 
leger van reservisten Tegelijkertijd mogen de tank-
legers met geladen zijn en mag de tegenpartij con
trole uitoefenen op de munitiedepots Op deze 
wijze zou er bij een eventuele aanval voldoende tijd 
zijn om de nodige tegenmaatregelen te nemen de 
tanklegers moeten eerst laden dan 250 a 300 km 
rijden en tenslotte de gordel van verdedigingstroe
pen doorbreken 

Alhoewel het een redelijk plan is mogen wij geen 
valse hoop koesteren Waarschijnlijk zullen de Rus
sen het plan met aannemen enerzijds omdat zij 
geen controle toelaten en anderzijds omdat hun 
troepen m de DDR met alleen tegen het Westen ge
richt zijn maar ook tegen de DDR zelf Niettegen
staande dat kunnen wij het proberen en het politiek 
initiatief nemen En zo kunnen wij op zijn minst 
de Russen dwingen te zeggen waarom zij het met 
aanvaarden Wij hebben nooit de bedoeling ge
had het Oostblok aan te vallen In de NAVO heeft 
daar nooit een enkel plan bestaan en de Russen 
weten dat dank zij hun uitstekende inlichtingen
dienst Indien wij Rusland willen aanvallen dan 
hadden wij dat veel vroeger moeten doen toen wij 
nog het vereiste overwicht bezaten Dit overwicht is 
nu m de handen van de tegenpartij 

Met dit laatste was de discussie reeds op gang 
waarbij men veel aandacht besteedde aan het 
nut van een aanval voor de USSR Gen CLOSE be
klemtoonde daarin dat zijn scenario van de in
vasie van West-Europa met het enig mogelijke is 
Er zijn alternatieven Trouwens indien de huidige 
indirecte strategie van de USSR slaagt zullen zij 
zich met aan een oorlog wagen Een zaak is ze
ker ZIJ willen de superhegemonie halen Tot nu 
toe werden de crisissituaties m de hand gehouden 
waarschijnlijk door de suprematie van de VSA Maar 
wat zal er de volgende dertig jaar gebeuren '> Er 
zullen immers nog crisissituaties komen Een le
vensstandaard zoals in West-Europa wordt ook 
meer en meer door de doorsnee Rus geëist De 
USSR kan dit echter met verwezenlijken zolang het 
15 "/o van zijn BNP aan defensie besteedt Daaruit 
kunnen spanningen ontstaan En een oorlog kan 
binnenlandse moeilijkheden opheffen 

Verschillende interpellanten hadden het ook over 
de nieuwe kernwapens die mogelijk m Europa wor
den opgesteld Waarom vroeg men zich af wan
neer ze toch met gebruikt worden Gen CLOSE 
stelde bondig dat afschrikking nodig is om chantage 
te vermijden Een voorbeeld haalde hij uit de on
middellijke actualiteit L BREZNJEV had immers 
luist gezegd «West-Europeanen stelt geen nieuwe 
raketten op en wij zullen de onze met tegen U ge
bruiken » 

Ook de rol van China kwam ter sprake Volgens 
Gen CLOSE is deze op dit ogenblik beperkt De 
USSR zal zich met in de Chinese massa wagen en 
China bezit met de middelen om de USSR aan te 
vallen Op langere termijn kan de verhouding tussen 
beide grootmachten wel een grote rol gaan spelen 
Tenslotte stelde Gen CLOSE nog dat de maximale 
afschrikking de bereidheid is van een volk zich te 
verdedigen tot het uiterste Natuurlijk moet dat volk 
daar ook degelijk op voorbereid zijn 
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LA FORCE NAVALE ET LES 
PROBLEMES BUDGETAIRES 

Nous reprenons ici quelques extraits marquants 
d un article paru récemment dans LE LLOYD AN-
VERSOIS II est signe ROGER P et a été écrit en 
marge de la dernière visite de la presse è la Base 
navale de ZEEBRUGGE Laissons parier l'auteur 
Des restrictions draconiennes ont eté imposees aux 
mouvements operationnels de la flotte afin d'épar-
gner au maximum Ie carburant Si Ie budget n'est 
pas augmenté, Ie carburant disponible, en raison 
des augmentations successives du prix, ne per-
mettra plus que 28 jours de mer par batiment, ce 
qui est bien en dessous du minimum de credibilité 
Dans sa conférence de presse du mois de février, Ie 
vice-amiral J P Van Dyck, chef d'etat-major de la 
Force Navale avait declare que, pour conserver, la 
valeur opérationnelle de la flotte, un supplement 
budgétaire de 260 millions serait necessaire Cette 
somme serait partagee comme suit 100 millions 
pour absorber les augmentations du prix du fuel -
ce qui d'ailleurs ne permettrait encore que d'assurer 
le minimum vital de 85 jours de mer par unite, alors 
que le moyenne chez nos allies est de 110 jours -
110 millions pour absorber les augmentations suc
cessives des salaires du personnel civil, soit 190 
ouvners et ingénieurs techniciens qui entretiennent 
la flotte II semblerait que la une solution ait ete 
déja trouvée et que Ie maintien de ce personnel 
civil soit actuellement assure 

II est évident que les marines alliées connaissent 
également de grandes difficultés causées principale-
ment par I'augmentation du prix du pétrole, mais on 
semble prendre la chose d'une fagon plus prag-
matique, sans laisser cette question tomber au ni
veau d'une politique de demagogie electorale Le 
plus bel exemple nous vient des Etats-Unis • le 
president Carter, dans son dernier discours sur la 
situation économique de son pays, a prone des 
economies substantielles dans tous les domames, 
mais SANS TOUCHER A LA DEFENSE i Et ce n'est 
pas cette declaration qui l'empêchera d'emporter 
les elections primaires de son parti 

Le materiel 

Le carburant et le personnel ne sont pas les seuls 
probièmes auxquels la Marine doit faire face 
En effet, si le programme des frégates « E 71 » a pu 
être complete è 9 5 % (il reste encore quelques 
ameliorations è apporter par-ci par-la, amsi que 
I acquisition d'une artillerie a tir rapide pour la de
fense rapprochée contre les missiles) il reste que 
I'avenir est mal assure pour diverses composantes 
des activités navales 

SI Ton excepte le programme de chasseurs de mines 
tripartites (conpus conjointement avec les Marines 
neerlandaise et franpaise) qui, malgré un retard de 
plus d'un an sur nos allies, entrera dans sa phase 
active de realisation d'ici peu, il reste a prévoir le 
remplacement d'autres maténels, si Ton veut con-
server la crédibilité et I'efficacite de notre marine 
de guerre Faute de credits suffisants pour acheter 
du materiel neuf, la FN a dernièrement fait un 
appel restreint aux offres pour I'achat, en seconde 
mam, de deux remorqueurs de mer pour remplacer 
le «A950-O/Lt Valcke » et soulager les petits re
morqueurs portuaires qui s'essoufflent è Zeebrugge 
dans la manoeuvre des frégates 

Le programme de construction actuel est, en de
hors des chasseurs tripartites, reduit è la con
struction d'un navire océanographique, par ailleurs 
finance en grande partie par d'autres ministères 

Ce navire pourrait peut-être, grace è sa capacité de 
modifier son équipement par un système modulaire 
de containers de différents types pour différents 
usages, renforcer la capacité de soutien logistique 
de la flotte en cas de conflit 

11 reste que Ie soutien logistique des nouvelles 
frégates n'est assure encore que par de vieux 
dragueurs cótiers transformés, mal equipes pour 
cette mission et surtout qui ne peuvent développer 
que 13 noeuds au maximum devant les 28 nceuds 
des frégates c'est pourquoi, la nécessité se fait 
sentir d'acquerir un navire de soutien logistique 
capable de ravitailler nos frégates è la mer, que 
ce soit en combustible, en munitions, missiles ou 
autres approvisionnements généraux Une solution 
pratique - bien qu'un brin hybride - serait la cons
truction d'un navire-école utilise en temps de paix 
par la marine marchande et mum des possibilités 
de soutien logistique satisfaisantes pour nos fré
gates 

La composante « dragage » de notre flotte n'est plus 
assuree de nos jours que par des unites approchant 
rapidement de leur limite d'Sge II est vrai que les 
chasseurs de mines tripartites ont conserve des 
possibilités de dragage mécanique, maïs rien n'est 
encore assure pour I'avenir en ce qui concerne le 
dragage magnetique et le dragage acoustique II 
est en effet des situations oCi le chasseur de mines 
perd toute efficacité et OCJ II faut en revenir aux 
vieilles methodes de dragage de mines La reputa
tion que s'est taillée au cours des années 50 et 60, 
notre Force Navale en matière de guerre contre 
les mines ne peut être ainsi laissée è la derive . 
c'est d'ailleurs dans cette arme, moins sophistiquée 
que les autres, que les officiers de réserve pour-
ront encore être employés efficacement 
D'un autre cóté, il faudra aussi - en collaboration 
avec la gendarmerie et les commissariats mantimes 
- assurer la surveillance de notre plateau continen
tal et pour cela mettre en ligne un ou deux patrouil-
leurs OU vedettes rapides Ceel est un problème que 
connaissent toutes les marines du monde qui s'es
soufflent actuellement dans la surveillance du 
nouveau domaine maritime que la Conférence des 
Nations Unies sur Ie Droit de la Mer a accordé 
aux pays cótiers Si, pour nous, Belges, ce problè
me n'est pas aussi vaste que pour les pays k vaste 
plateau continental, il n'en reste pas moins que pour 
faire appliquer en mer les lois que nous édictons, 
il faudra s'en procurer les moyens 

La situation internationale n'a guère évolué dans Ie 
sens de la détente, bien au contraire ce n'est done 
pas Ie meilleur moment pour procéder a des 
economies budgétaires qui ne pourraient que mu
seier definitivement notre armee et notre marine 
en particulier II n'y a pas eu de general Close a 
la FN, maïs croyez bien qu'on n'en pense pas 
moins dans nos bases navales et a bord de nos 
unites 

Henri ROGIE 

Adj.-N5 
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GEWESTELIJKE AFDELINGEN 
WEST-VLAANDEREN 

1. Informatiedag drie krijgsmachten 

Op vrijdag 09 mei jongstleden organiseerde de 
Westvlaamse marinekring zijn traditionele infodag 
voor reserveofficieren van de drie krijgsmachten. 
Ook Franse reservisten van dek UNOR-DUNKERQUE 
namen aan de infovergadering deel. 

Ondanks het feit dat Land- en Luchtmacht hun 
medewerking aan de infodag niet verleenden, kwa
men de RO van deze machten evenwel in groot 
aantal op. Het was de voorzitter van de inrichtende 
kring, FKP(R), H. ROGIE, die de eer genoot de 
deelnemers welkom te heten in het Zeestation van 
ZEEBRUGGE. Daar hield immers een afgevaardigde 
van de M.B.Z. een exposé met lichtbeelden over 
de geplande werken in de Zeebrugse voor- en ach-
terhaven. 

Achteraf had een korte rondrit in de haven plaats. 
Door de werken aan de oude sluisbrug diende dit 
geleid bezoek spijtig genoeg ingekort te worden. 
Stipt op het middaguur waren de deelnemers te 
gast in de IVIarinebasis van ZEEBRUGGE, waar KVK 
BOEHME, 2de in bevel van de A960 GODETIA, hen 
welkom heette. Een korte maar lekkere lunch aan 
boord van het logistiek steunschip had dan on
middellijk plaats. 

In de namiddag was iedereen aan boord van de 
F912 WANDELAAR. Hier werd het gezelschap be
groet door de Commandant van het fregatschip, 
FKP SEGHERS. Na een uiteenzetting met dia's over 
de opdrachten van het schip had een geleid be
zoek van meer dan een uur plaats. Waarachtig 
een prachtige eenheid, dit fregatschip I Voor de 
meeste RO was dit bezoek immers een eerste 
kennismaking met de nieuwe eenheden. Eenieder 
was bij de rondleiding met deskundige uitleg 
uitermate geïnteresseerd. 

Tot slot van de infodag was het de bevelhebber 
van NAVCOMZEB, FKP A. STRADIOT, die een be
knopt exposé hield over de inrichting van de 
nieuwe basis en de plannen i.v.m. de verdere uit
bouw. 

Een zeer geslaagde infodag was die 09 mei waarem-
pel in alle opzichten. 

2. RIjsttafel met dansavond 

Het traditioneel bal bij kaarslicht van de West
vlaamse marinekring had dit voorjaar op vrijdag
avond 20 juni plaats in de officiersmess van de Ma
rinekazerne Bootsman JONSEN. Meer nieuws over 
dit gebeuren verneemt u in de eerstvolgende editie 
van Info-Reserve. 

3. Internationale Schletcompetitie DUINKERKEN 

Op zaterdag 28 juni jongstleden trok de Westvlaam
se schuttersploeg naar de Noordfranse kapersstad 
DUINKERKEN voor het betwisten van de traditionele 
schletcompetitie met draagbare wapens. Relaas 
over deze activiteit en behaalde uitslagen leest u 
eveneens in de volgende uitgave van ons informa
tieblad. 

4. Marsen van de IJzer en M.S.A. 

leder jaar neemt een kleine delegatie van de afde
ling «West-Vlaanderen •> deel aan de Vierdaagse 
Mars van de IJzer alsook aan de « Marche du Sou
ven et de l'Amltié ». Eerstgenoemde activiteit heeft 
eind augustus plaats in de IJzervlakte en de M.S.A. 
en de Ardennen eind juni. Aangezien dit jaar 
aan RO geen marsbevelen worden uitgereikt voor 
sport- en infoactiviteiten is de deelneming aan de
ze marsen hoogst onzeker. Meer daarover in ons 
volgend nummer. 

5. Liaisonofficiers 

Ter gelegenheid van 150 JAAR BELGIË zal de Na
tionale Feestdag met bijzondere luister worden ge
vierd. Ook de Zeemacht voorziet grootse activitei
ten in de maand juli. 

Op 19 juli 1980 zal zijne Majesteit de Koning een 
vloot schouwen vóór de Belgische kust. Het vloot-
weekend zal samengesteld zijn uit Zeemachteen-
heden en oorlogsbodems behorend tot meer dan 
10 Naties.. 

De 19de juli 's avonds of de 20ste 's ochtends ver
voegen deze schepen een Belgische haven voor een 
officieel aanleggen aldaar. BRUGGE ontvangt 4 een
heden en ZEEBRUGGE 20. 

OOST-VLAANDEREN 

In een Frans marinetijdschrift vonden wij volgend 
relaas over het aanleggen van « LE FRINGANT » in 
de haven van GENT. 

Le rail d'Ouessant ayant perdu tout mystère pour 
l'équipage on décida d'une escale pour l'escorteur 
cótier Le Fringant, la ville de Gand. Mals comment 
faire escale dans une ville située au beau milieu 
des terres ? En fait, personne n'ignore que ce riche 
centre culturel et commercial, bati au coeur des 
plaines flamandes, au confluent de la Lys et de 
i'Escaut, est relié è la mer par le canal de Terneu-
zen. A l'aube glaciale du 27 février, Le Fringant 
s'engageait dans ce gigantesque ouvrage, long de 
33 km et ouvert depuis 1968 aux navires de 60 000 
tonnes. 

Avec une certaine Inquietude chacun découvre un 
paysage d'usines, de raffineries et de docks qui 
évoquent davantage l'industrieux «pays noir» qu'un 
agréable centre touristique. Le port se situe toute-
fois dans la lointaine périphérie de la ville. Aussi 
cette impression disparait-elle dés la première visite 
de Gand, obligeamment organisée par le service du 
port qui met a la disposition de l'équipage un ser
vice de bus gratuit pour les déplacements de grou-
pe. Dés lors le séjour s'annonce agréable et la vie 
d'escale commence dans toute sa nouveauté pour 
les cinq stagiaires ENA/ENM'* qui vivent lè leur 
premier veritable embarquement. 

Un match de football oppose notre équipe è celle 
du NAVCOMANT d'Anvers et c'est par le score 
serre de 6 buts è 1 que nous acceptons de nous 
incliner, par pure courtoisie cela va de sol, devant 
l'équipe flamande. 

GrSce aux bus et aux fameux tramways, si rares 
en France de nos jours, en vingt minutes les per-
missionnaires sont au coeur de la cité, et décou-
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vrent les spécialités locales : anguilles au vert, wa-
terzoi de poulet et autres carbonades qui dispu
ten! sans conteste la suprematie aux traditionnelles 
moules-frites. 

La capitale spirituelle de la Flandre renferme de 
multiples merveilles d'architecture : la cathédrale St 
Bavon, les maisons des corporations du quai aux 
herbes, l'hótel de ville, le beffroi... sans oublier le 
célèbre polyptique Van Eyck : l'adoration de ('Ag-
neau mystique. 

Pendant ce temps, Le Fringant s'ouvre tout entier è 
la curiosité des Gantois ; la traditionnelle vente des 
pompons rouges connaït comme toujours le même 
succes ; deux stagiaires de l'ENA ayant troqué a 
cette occasion leur statut d'intellectuel pour celui 
de camelot. 

Si Gand est una ville beige, on y trouve également 

Dans la présente chronique, nous poursuivons notre 
aperpu concernant revolution des marines de 
guerre de 1'OTAN. 

FRANCE 

1. Programme de construction 
des pétroliers-ravltailleurs 
d'escadre 72 type « Durance » 

Afin de tenir compte de la multiplicité des ob-
jectifs assignés ÈL la Marine nationale, et pour adap
ter les forces maritimes è leurs missions nouvelles 
comme è revolution des menaces potentiel'ies, il y 
a lieu d'augmenter le nombre des batiments logisti-
ques. 

Parmi ces bStiments figuraient trois pétroliers-
ravltailleurs. 

La construction de cette série de P.R.E. a débuté 
en 1973. Le maitre d'oeuvre industriel en est la 
DCAN de Brest (avec l'ECAN d'lndret comme coo-
pérant principal). 

Le premier P.R.E., la Durance, a vu son premier 
bloc mis sur cale 'Ie 10 décembre 1973. Lancée le 
6 septembre 1975, la Durance a été admise au servi
ce actif Ie 12 avril 1977. Elle est depuis rattachée a 
l'escadre de l'Atlantique. 

Deuxième batiment de la série la P.R.E. Meuse a 
été mis en chantier par decision no. 39 794 du mi-
nlstre de la Defense du 26 septembre 1975. L© 
premier bloc a été mis sur cale le 2 juin 1977. 

Originellement prévue pour le Ier trimestre 1979, la 
presentation aux essais devrait avoir lieu le 15 
février 1980. La cloture d'armement est prévue pour 

des residents franpais dont les families organisèrent 
pour nos marins une sympathique soiree è domi
cile. 

Cette pratique, inconnue jusque-lè pour certains 
d'entre nous, suscita l'enthousiasme general ; pro-
fitons de l'occasion pour remercier notamment M. 
et Mme Gutters et leurs amis et leur transmettre 
notre meilleur souvenir. 

L'équipage fit une excursion è Bruges. Le service 
du port mit a notre disposition un guide et un 
car; hélas on ne peut que rester sur sa faim lorsque 
l'on visite ce joyau de la Flandre en trois heures 
mais, qui salt, peut-être Le Fringant y fera-t-i1 
un jour escale. Nous le souhaitons car l'excellent 
accueil ainsi que la beauté des villes flamandes 
font oublier le brouillard et le temps froid frequents 
dans ces regions du Nord. 

le 15 juin 1980. La Meuse devrait par la suite être 
rattachée è l'Escadre de la Méditerranée. 

Le troisième P.R.E. (non dénommé è ce jour) a vu 
son premier bloc mis sur cale au 2e trimestre de 
1979. La presentation aux essais officiels est prévue 
pour le 3e trimestre 1982. La cloture d'armement 
devrait avoir lieu le Ier janvier 1983. 

2. Les corvettes antiaériennes 

La programmation 1977-82 prévoit la construction de 
3 corvettes anti-sous-marines et de 3 autres èi vo
cation prioritaire antiaérienne. Ces batiments, quelle 
que soit leur mission, devaient être en ce qui con-
cerne les dimensions et la propulsion identiques 
aux trois unites du type Georges Leygues actuelle-
ment en service ou en achèvement. La propulsion 
du type dit CODOG devait comprendre pour la mar-
che è grande vitesse 2 turbines è gaz ROLLS ROY-
CE et pour la navigation économique 2 diesels. 
Mais il est apparu que ce système s'il pMDUvait être 
maintenu pour les corvettes ASM ne convenait plus 
tout è fait pour les antiaériennes, notamment parce 
qu'il ne permettait pas de disposer de fapon satis-
faisante les armes et équipements dont on souhaitait 
doter ces bêtiments. L'utilisation de turbines a gaz 
nécessite en effet de tres importants volumes en 
superstructures (aspiration d'air frais, evacuation 
des gaz de combustion) tres gênants pour la mise 
en oeuvre des armes et des radars. Heureusement 
une percée technique dans la propulsion diesel 
est de nature è combler ce handicap. Cette percée 
est ramélioratlon des performances que l'on pense 
obtenir avec l'emploi de la double suralimentation. 
En utilisant ce procédé et sans entrer dans des 
détails techniques hors de propos dans cette chro
nique. Il faut savoir qu'il est maintenant possible 

Marines Militaires etrangeres 
par le Capitaine de Frégate (R) H. ROGIE 
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d accroïtre la puissance d un moteur donne d en
viron 3 0 % sans changer sa masse specifique La 
remotorisation a titre experimental du patrouilleur 
rapide la Combattante avec des moteurs analogues 
a permis d augmenter sa puissance propulsive de 
20 "/o alors que I encombrement et la poids etaient 
reduits d environ 5 0 % 

Le « tout diesel » maintenant que I on peut accroïtre 
la puissance des moteurs sans augmentation de 
masse et de poids presente plusieurs avantages 
— diminution de I encombrement des aspirations 
d air et des échappements des gaz de combustion 
— remplacement des helices a pales orientables 
par des helices a pales fixes 
— facilite de conduire resultant d un seul type de 
machine 

Mais le diesel présente aussi des inconvenients 
— fonctionnement bruyant ce qui necessite pour 
dimmuer les bruits rayonnes par le navire une bon
ne suspension elastique 
— travaux importants et de longue duree en cas 
d avarie grave ce qui n est pas toujours le cas 
pour la turbine a gaz ou il suffit le plus souvent de 
remplacer un element hors d usage par un autre 
operation ne demandant parfois que quelques 
heures 

— un entretien constant 

Ayant pese le pour et le contre de ces avantages 
et de ces inconvenients la Marine s est decidee a 
doter de 4 moteurs SEMT-PIELSTIGK 18 PA 6 BTC 
les corvettes antiaeriennes A pleine puissance on 
espere atteindre une Vitesse maxima de I ordre de 
29 nceuds 

Les autres caractenstiques de ces corvettes sent 
les suivantes 

— deplacement moyen d essais 4 000 tonnes 
— dimensions 139 m x 14 m x 550 m 
— distances franchissables 8 200 nautiques a 17 
nceuds 5 000 nautiques a 24 noeuds 
— armement 

a missiles surface air 1 système SM-1 MR (rampe 
MK 13-40 missiles) provenant de la recuperation 
apres mise a niveau de materials preleves sur les 
escorteurs d escadre « tartarises » 
b missiles antisurface 4/MM 38 ou 8/MM 40 se-
lon I option retenue 
c artillerie 2/100 CA (1 x 2) 2/20 CA (1 x 2) 
d ASM 2 catapultes fixes pour le lancement de 
torpilles ASM 
— équipement electronique 
* 1 radar de veille-air DRBV 26 
* 1 radar tridimensionnel DRBJ11 a balayage elec
tronique en phase Ce radar est en cours de de-
veloppement 
* 2 radars de conduite da tir des missiles SM-1 
MR 
* 1 radar de conduite de tir d artillerie 

1 système SENIT 6 d exploitation des informa
tions Conpu par le Centre de programmation de la 
Marine il federe plusieurs minicalculateurs IRIS 
15 M de conception et fabrication nationales a I aide 
de liaisons numérisées et comprend une nouvelle 

generation de visualisation particulièrement adaptée 
au commandement 
* nombreux equipements de guerre electroniques 
dont 4 lance-leurres 

1 sonar DUBV 25 
— equipage environ 200 hommes 

Les navires AA n auront pas d helicoptere en per
manence mais une plate forme permettra d en re-
cavoir 

Dans leur ensemble les futures corvettes de notre 
Marine nationale soutiennent aisement la comparai 
son avec les unites de mema tonnage en service ou 
an projet dans les marines etrangeres 

3 Les nouveaux bailments 

Essais apres modernisation ou grands travaux 
Apres travaux de modernisation executes par I arse 
nal de Lorient (mise en place de deux helicopteres 
Lynx WG 13 et du systeme surface air a courte 
portee Crotale (8 missiles sur affOt 18 en soute) 
transformation de la chauffe au mazout en chauffe 
au gasoile) la fregate Duguay-Troum a fait ses es
sais a la mer en novembre puis a gagne Brest fin 
decembre avant de rejomdre I escadre de I Atlanti-
que a Brest apres un stage au CEF en janvier 
1980 

Rappelons que le Tourville doit passer par cette 
meme modernisation en 1980 et le De Grasse en 
1981 

L EE Duperra è execute en decembre ses essais a 
la mer apres travaux Quant au DO Berlaimont qui 
vient de se faire moderniser a Cherbourg c est en 
janvier qu il a effectue las assais a la mer conse-
cutifs a ces travaux 

Essais avant admission au service actif et divers 

La corvette Dupleix a precede a ses essais avant 
admission au service actif en decembre 
La corvette Georges Leygues a ete soumise a des 
essais de resistance aux chocs en novembre a Tou
lon 

Cloture d'armement 

La cloture d armement a ate prononcea pour le 
chasseur de mines Garigliano le 19 septembre et 
pour I aviso Lieutenant de Vaisseau Le Henaff le 7 
novembre avant son apparaillage de Lorient pour 
sa traversee de longue duree da 14 novembre ce 
dernier batiment avait ete co-parraine par la ville de 
Quimper et les services speciaux de la Defense 
nationale 

Armement définltlf 

La date d armement definitif du Tonnant notre 
cmquieme sous-marm nucléaire lanceur d engins a 
ete fixee au 15 septembre 1979 Sa premiere 
patrouille est prévue pour mai 1980 A cette epoque 
la France pourra avoir en permanence a la mer 
deux SNLE armes de 32 missiles M 20 

Voici d ailleurs quelques renseignements concer-
nant les derniers developpements des missiles stra-
tegiques franpais 
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Trois essais realises au mois de juillet dernier ont 
prouvé Ie bon fonctionnement des missiles en servi
ce et en développement pour nos forces nudéaires. 
Un tir d'un engin M20 identique a ceux qui équlpent 
dorénavant la totalité des sous-marins lanceurs d'en-
gins de la Force océanique stratégique (FOST) a 
été effectué avec succes è partlr d'un sous-marin. 
Cet essai porte è plus de dix Ie nombre de succes 
consécutifs obtenus dans les tirs d'engins M20 
effectués pour la plupart a partlr de sous-marins 
en plongée. 

Le tir du missile S3 a été une réussite qui marque 
l'achèvement du développement de l'engin dont se-
ront prochainement dotées les installations du pla
teau d'Albion des Forces aériennes strategiques 
(FAS). Les bons résultats de cet essai sont venus 
confirmer ceux des tirs expérimentaux precedents, 
lis ont permis de conclure a la qualification opéra-
tionnelle du S3, de ses matériels et des procédu
res de mise en oeuvre. 

Le système M4, missile de portee améliorée a tëtes 
multiples, équipera è partlr de 1985 les SNLE en 
remplacement progressif du système M20. 

GRECE 

Livraison du sous-marin Ampliitriti 
Le 14 aoüt 1979, l'Amphitriti, deuxième sous-marin 
de la seconde tranche de 4 unites du type 209 
commandée par la Grèce aux chantiers allemands 
Howaldt de Kiel, a quitte ce port pour Salamis oü 
il est arrive le 6 septembre. Le Poseidon, premier 
de cette tranche de sous-marins de 980/1.200 ton
nes, avait rallié la Qrèce en avrii 1979. 

Le troisième, baptise Okeanos, lancé en novembre 
1978, sera livré en 1980. Le dernier, le Pontos, a 
été lancé le 29 mars 1979. 

GRANDE-BRETAGNE 

1. Lancement du SNA « SPLENDiD » 
et construction de sous-marins ciassiques 

L'HMS Splendid a été lancé le 5 octobre dernier 
aux chantiers Vickers de Barrow in Furness. II 
est ie sixième et dernier du type Swiftsure et le 
douzième sous-marin nucléaire d'attaque de la 
Royal Navy. Son admission au service actif est pré-
vue pour 1981. Les sous-marins du type Svi/iftsure, 
reputes pour leur fonctionnement silencieux, pré-
sentent les caractéristiques suivantes : 

— déplacement: 4.500 tonnes en plongée ; 
— longueur: 86,9 m ; 
— largeur: 10,1 m ; 
— tirant d'eau : 8,2 m (milieu. 8.5 m a I'AR) ; 
— Propulsion : 1 réacteur a eau pressurisée, 2 turbi
nes a engrenages English Electric développant au 
total une puissance de 11.000 kW et agissant sur 
une seule ligne d'arbre dotée d'un hélice de gran-
des dimensions ; 
— Vitesse : 20 noeuds en surface, 28 en immersion ; 

— armement: 5 tubes lance-torpilles avec un total 
de 26 torpilles; celles-ci, du type Mk24 Tigerfish, 
sont filoguidées. 

Les SNA suivants, du type Trafalgar, seront de mê-
me conception mais encore plus discrets. Leur ar

mement, outre des torpilles, comprendra également 
le missile américain antlsurface Sub-Harpoon que 
la Royal Navy a adopté et dont certains elements 
seront fabriqués sous licence par I'industrie britan-
nique. L'HMS Trafalgar a été commandé chez Vic
kers et une seconde unite devait l'être d'ici la fin 
de l'année budgétaire 1979-1980, c'est-a-dire avant 
le 31 mars 1980. Le maquettage de ces sous-
marins ne sera pas realise, comme pour les sous-
marins precedents, en bois et grandeur nature, mais 
au 1/5 en perspex transparent. Un laser balaiera le 
modèle en liaison avec un ordinateur qui, détenant 
les specifications des équipements, permettra de de
terminer si leur disposition pose des problèmes. 
Dans la Royal Navy, la mission prioritaire des sous-
marins nucléaires d'attaque est comme dans I'US 
Navy la lutte centre les sous-marins adverses ; ils 
peuvent être employés soit isolement soit en pro
tection ASIVl avancée d'une force navale. II est ce-
pendant apparu a l'Amirauté britannique que pour 
certaines taches relevant des missions qui lui in-
combent dans le cadre OTAN en Atlantique et en 
mer de Norvège, comme par exemple la surveillan
ce des passages obliges, l'emploi de sous-marins 
aussi coüteux que les SNA n'était peut-être pas 
indispensable. Aussi la Royal Navy envisage-t-elle 
de reprendre la construction de sous-marins cias
siques pour assurer la relève des Oberon actuelle-
ment en service. Lors de l'exposition de materiel 
naval (Royal Navy Equipment Exhibition) qui s'est 
déroulée du 10 au 14 septembre 1979 è Whale Island 
(Portsmouth), la firme Vickers a présenté un projet 
de sous-marin classique, le type 2.400, qu'elle dé-
signe comme le successeur des Oberon. Ce sous-
marin est avant tout un porteur de systèmes de de
tection tres performants notamment dans le do-
maine de l'écoule passive. Selon les indications 
fournies par Vickers, le type 2.400 aurait pour ca
ractéristiques : 

— tres grande discretion, ce qui implique un rayon-
nement acoustique aussi reduit que possible grSce 
notamment a des formes de coque extérieure tres 
hydrodynamiques et a la suspension élastique de 
tous les équipements (moteurs, auxiliaires, etc.) pou-
vant être une source de bruits ; 

— déplacement en immersion : 2.400 tonnes ; 
— diamètre de la coque épaisse : 7,60 m ; 
—• propulsion : diesel électrique ; 
— Vitesse en plongée : plus de 20 nceuds en pointe; 
— autonomie en patrouille : (calculée sur la base 
de 2.500 nautiques a vitesse de transit normale) : 
28 jours ; 
— armement 6 TLT plus 12 torpilles de réserve, Sub-
Harpoon éventuellement ; 

— equipage : 46 hommes seulement, ce qui impli
que comme pour les sous-marins néerlandais du 
type Walrus une automatlsation exlrêmement pous-
sée de tous les équipements. 

Selon les données actuelles, la Royal Navy envisa-
gerait la construction de 8 a 10 sous-marins du 

2. Constructions neuves 
type 2.400. 

Le porte-aéronefs HMS Invincible poursuit ses es
sais (voir photo dans Marine n° 105, p. 25). II ral-
liera la flotte fin 1980 ou au début de 1981. La 
construction a flot de son sister sihip Illustrious se 
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poursuit. Le 3° bStiment de cette série l'Ark Royal 
a été commandé mals n'est pas encore en chantier. 
Dans la categorie des destroyeurs, l'HMS Glouces
ter a été mis sur cale le 25 octobre 1979. II est le 
12e batiment de la série des Sheffieldd ont la situa
tion est la suivante : 
— en service : HMS Sheffield, Birmingham, Coven
try, Cardiff, Newcastle, Glasgow, 
— er̂  construction : HMS Exeter, Southampton, Not
tingham, Liverpool, Manchester, Gloucester; 
— commandés : Edinburgh, York. 

A partir de la lOe unite, c'est-è-dire du Manchester, 
ces destroyers seront un peu plus longs (141 metres, 
contre 125) et plus larges (14,9 m centre 14,3) que 
leurs prédécesseurs. Leur déplacement en pleine 
charge passera de 4.100 è 4.400 tonnes. L'arme-
ment, par contre, restera le même (1 système sur
face-air Sea Dart è moyenne portee, 1/114 CA, 1 
hélicoptère ASM WG 13 Lynx, 6 T/ASM). Cet 
agrandissement des Sheffield, è l'étude depuis trois 
ans, a été decide pour améliorer la tenue è la mer 
de ces destroyers. 

Pour ce qui concerne les frégates ASM type B de 
4.400 tpc, L'HMS Broadsword est en service ; le 
Battleaoce et le Brilliant sont en aohèvement a flot ; 
le Boxer et le Brazen sont commandés. Selon les 
previsions, 6 unites de ce type devraient être en 
service en 1985. 

Dans les autres categories de batiments, le premier 
des 5 dragueurs chasseurs de mines de la classe 
Hunt, è coque en plastique et fibre de verre, 
l'HMS Brecon est en essais. Le 6e et avant-dernier 
patrouilleur de surveillance des installations pétroliè-
res off-shore type Island a été admis récemment au 
service actif. II en est de même pour les bètiments 
logistiques de la Royal Fleet Auxiliairy Fort Austin 
et Fort Grange. Cette flotte auxiliaire a par ailleurs 
affrété 2 pétroliers marchands pour remplacer le 
Cherryleaf et l'Orangeleaf rendus a leurs propriétai-
res. Ces pétroliers ont été baptises Appleleaf et 
Brambleleaf; leur déplacement en pleine charge est 
d'environ 30.000 tonnes. 

3. Le nouveau sonar type 2016 

Le dernier né des sonars britanniques Plessey 
Marine est le type 2016 installé sur les plus récentes 
frégates. Commandé en 1973 après de tres satis-
faisants essais effectués sur un navire d'expéri-
mentations, il se concrétisa en un prototype devenu 
opérationnel en 1978 et donne lieu actuellement è 
des fabrications de série. Son avantage capital sur 
ses prédécesseurs reside dans l'extrême rapidité de 
transmission (automatique) des données, préalable-
ment traitées par oaloulatrice intégrée, jusqu'aux 
postes centraux de decision. D'une indéniable 
complexité, il est également d'une exceptionnelle 
fiabilité et d'une tres grande facilité d'entretien et 
d'exploitation. Les promoteurs de ce nouveau sonar 
font valoir de bonnes raisons pour établir que le 
sonar de coque ne saurait être condamné par les 
performances possibles - mals non toujours réalisa-
bles - du sonar remorqué. Avec le 2016, et plus 
spécialement grace èi son équipement en ordina-
teur, le grand probième est même résolu de la 
separation des échos entre utiles (sous-marins en-
nemis) et parasites (infiniment plus difficiles è 
Identifier dans l'eau et prés des fonds que dans 
l'air libre pour les radars...). 

Le sonar Plessey Marine 2016 a été étudié et mis 
au point en collaboration avec le ministère de la 
Defense, Ferranti Computer Systems et Marconi Ba-
dar Systems ; il est stabilise au roulis et conpu 
pour s'adapter au dome sonar standardise (en 
CVR) de la Royal Navy. 

PAYS-BAS 

Mise en chantier du sous-marin d'attaque Walrus 
L'an passé, le ministre de la Defense néerlandaise 
avait passé commando pour un sous-marin d'attaque 
è hautes performances et pris une option pour un 
deuxième batiment. Ces nouveaux sous-marins sont 
destines a remplacer le Dolfijn et le Zeeihond qui 
sont les plus anciens de la marine royale (le 
premier est entre en service en décembre 1960, le 
second en mars 1961) et qui firent sensation a 
l'époque en raison de leur conception assez origina-
le puisque leur coque épaisse comporte trois cylin-
dres parallèles : un supérieur et deux autres un peu 
plus courts places au-dessous et de chaque cóté 
du premier, l'équipage et l'armement étant loges 
dans le cylindre supérieur, les deux autres conte-
nant les batteries et l'appar&il propulsif. 

Le remplapant du Dolfijn, qui a re<pu le nom de 
Walrus, a été mis sur cale le 11 octobre dernier 
aux chantiers navals Rotterdamse-Droogdock. Ses 
essais sont prévus pour 1983. De même que sur les 
nouveaux sous-marins d'attaque classiques que 
projette de construire la Royal Navy, l'accent sera 
mis sur un fonctionnement aussi silencieux que pos
sible. La coque en acier frangais Marel a haute 
limite élastique permettra aux Walrus d'atteindre 
une immersion largement supérieure è celle de 
leurs prédécesseurs. GrSce è une automatisation 
tres poussée de tous les équipements, de la condui
te du navire et de la direction de lancement a 
partir d'un poste central unique, les Walrus pour-
ront se contenter d'un equipage de 49 hommes au 
lieu de 67 sur les Zwaardvis dont le tonnage est 
sensiblement du même ordre. Les autres caractéris-
tiques de ces nouveaux sous-marins sont: 
— déplacement: 1.900 tonnes (Geneve), 2.500 ton
nes en immersion ; 
— longueur : 67 metres ; 
— diamètre extérieur maximum : 8,50 m ; 
— propulsion ; diesel électrique comprenant 3 
diesels dynamos, 1 moteur électrique de propulsion 
actionnant une hélice de grandes dimensions è 7 
pales ; 
— Vitesse maxima : 21 nceuds en plongée ; 
— armement: 6 tubes lance-torpilles de 533 mm 
avec un total de 20 torpilles. L'utilisation encapsulée 
du missile antisurface américain Harpoon est pré-
vue. 

FINLANDE 

Le moullleur de mines Polijanmaa 

Conslruit aux chantiers Wartsila, è Helsinki, le mouil-
leur de mines Pohjanmaa a été livré le 8 juin 
1979 è la marine finlandaise. Ce bêtiment servira en 
temps de paix de bStiment-école. Le Pohjanmaa 
devait è l'origine s'appeler Ruotsinsalmi. Commandé 
fin 1977, mis sur cale en mal 1978 et lancé le 28 
aoüt 1978, il présente les caractérlstiques suivantes : 
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— coque renforcée pour la navigation dans las 
glaces ; 
— déplacement standard : 1.100 tonnes ; 
— longueur: 78,2 m (hors tout) ; 
— largeur: 11,6 m ; 
— tirants d'eau : 2,6 m (D Standard), 3 m (pleine 
charge) ; 
— propulsion : 2 diesels Wartsila Vasa type 16 V 
22 B de 2.900 ch (2.133 kW), 2 helices a pas 
variable, 1 propulseur d'étrawe. 
— performances : 
* Vitesse maxima : 20 nceuds ; , 
* distance franchissable : inconnue. 
— puissance électrique : 1.040 kW (4 diesels alter-
nateurs de 260 kW). 
— armament : 
* 1/120, 46 calibres Bofors a double usage (CA 
et but marin) automatique dont les caractéristiques 
sont : 
Folds de la tourelle : 28 tonnes ; 
Vo : 800 m/sec ; 

Cadence théorique : 80 coups/minute ; 
Amplitude : de — 10° a + 80° ; 
Vitesse de pointage en elevation : 32°/seconde avec 
acceleration de 40°/seconde^ ; 
Vitesse de pointage en circulaire : 40°/seconde avec 
acceleration de 40°/seconde2 ; 

Portee maximale théorique en tir surface : 18.000 m. 
L'approvisionnement immédiat (2 barillets + 2 char-
geurs) permet de tirer 48 projectiles d'affilée avant 
rechargement. 
* 2/40 CA, 70 calibres (1 x 2) Bofors ; 
* 8/23 CA (II X 4). Ce materiel est sans doute 
d'origine soviétique ; 
* mines. 
— équipement électronique : 1 radar de veille air, 
1 radar surface, 1 radar de conduite de tir, 1 sonar. 
— equipage : 56 hommes, plus logements pour 70 
personnes. 

ARGENTINE 

Construction de six sous-marins 

La marine argentine (cf. nota) a signé en 1979 un 
contrat avec les chantiers allemands Thyssen pour 
la construction de six sous-marins, quatre de 1.700 
tonnes et deux de 1.400 tonnes. Le premier doit 
étre construit a Emden et les autres assembles en 
Argentine. La mlse sur cale du premier 1.700 ton
nes aura eu lieu aux chantiers allemands avant 
la fin de 1979, le batiment devant, selon les pre
visions, entrer en service en 1983. La construction 
en Argentine sous licence des trois autres sous-
marins de ce type et das deux 1.400 tonnes devrait 
commencer en 1982. II faut signaler a ce propos 
que les chantiers argentins ne faront que réaliser 
I'assemblage das coques. Las tronpons préfabriqués 
a 8 0 % saront construits en RFA et transportés en 
Argentine. 

Le sous-marin de 1.700 tonnes présente les ca
ractéristiques suivantas : 
— dimensions : 64,10 x 7,3 x 6,5 m ; 
— propulsion : diesel électrique comprenant 4 die
sels dynamos de 1.100 kW chacun, 1 moteur électri

que de propulsion de 6.000 kW ; 
— performances : 
* Vitesse maxima en plongée ; 25 noeuds ; 
* Vitesse maxima en surace ; 13 nceuds ; 
* armament : 6 TLT/533, plus 16 torpilles de ré
serve ; 
— equipage : 16 hommes. 

Le sous-marin de 1.400 tonnes est un peu moins 
long, un pau moins rapida (21 noeuds en immersion) 
et son autonomie est légèrement inférieure. 
Commande de patrouiileurs en Espagne 

La marine argentine a commande en 1979 quatre 
patrouiileurs de 900 tonnes aux chantiers espagnols 
da I'Empresa Nacional Bazan de San Fernando, prés 
de Cadiz. Un cinquiéme bStiment sera construit an 
Argentina avec I'assistance technique de cette 
firme. Ces patrouiileurs de 20 nceuds de vitesse et 
d'un bon rayon d'action sont destines a la surveil
lance de la zone économique des 200 nautiques. 
Leur armement sera assez sommaire. 

U.S.A. 

Nouveaux batiments 

Le Président CARTER a signé la loi (Defense 
Autorisation Bill) approuvant le budget militaire 
pour l'année fiscale 1980 et comprenant entre 
autres la construction d'un porte-avions nucléaire 
(CVN) du type Nimitz, qui sera le 4e de cette série 
(Nimitz, et Ó.D. Eisenhower en service, C. Vinson en 
chantier) et le cinquiéme CVN de I'US Navy (of. 
nota 1). 

Le Président CARTER a done fait siennes les con
clusions auxquellas avaient abouti la commission 
de conciliation du Sénat et de la Chambre des 
Représentants en recommandant la construction de 
ce batiment. Cette decision met un terme a la 
controverse qui opposait les tenants d'un porte-
avions plus petit, 55 a 50.000 tonnes, a propulsion 
classique, le CW, et oeux, las plus nombreux, 
semble-t-il, au sein de la Navy, pour qui les grands 
CVN avaient la primauté. Pour I'instant, il n'y a pas 
encore de precisions sur las autres constructions 
inscrites au budget 1980, mais elles pourraient 
étre, outre I'abandon du porte-avions classique, as
sez différentes de ce qui avait été prévu au projet 
de budget présenté par I'administration (1 SNA type 
Los Angeles, 1 SNLE type Ohio, 1 destroyer Aegis 
type DDG 47, 6 frégates FFG 7 et 5 navires de 
surveillance acoustique das oceans (T. Agos) sys-
tème «SURTASS»). 

Le SSN 711 San Francisco a été lance le 27 octobre 
1979. II est la 24e de la classe Los Angeles, qui 
comprendra 35 unites ; 10 sont déja an service. 

Le destroyer DD 985 Cushing, de la série des 
Spruance (8010 tpc) a été admis au service actif 
le 20 octobre 1979 et affecté è la Flotte du Pacifi-
que. Ceci porte maintenant a 23 sur 31 le nombre 
de destroyers de ce type en service dont 11 dans 
le Pacifique at 12 dans I'Atlantique. Sept autres 
sont lances at en cours de finition ; leur livraison 
sera achevée en avril-mai de cette annés 1980. Le 
31e batiment, le DD 997 inscrit au budget de 1978 
a été récemment mis sur cale. 
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Pour ce qui concerne les 34 frégates de 3 605 tpc 
type FFG 7 commandees ou financees (budgets des 
FY 76 è 79 inclus) seul le prototype OH Perry est 
en service Les FFG 8 a 13 sont en achevement 
leur entree en service interviendra dans le courant 
de cette année 1980 Quatre autres ont ete lancees 
récemment Rappelons que 3 unites de ce type 
(Adelaide Canberra et une autre non baptisee) sont 
en construction pour le compte de la Royal Austra
lian Navy 

Acquisitions d'aéronefs 

L exercice fiscal 1980 qui s est ouvert le 1er 
octobre 1979 prevoit les acquisitions suivantes pour 
I Aeronavale 
— 24 F 1 Tomcat d interception tous temps 
— 15 F 18 A Hornet de chasse et assaut leger 
— 6 AGE Intruder d assaut moyen 
— 6 EA 6 B Prowler de guerre electronique 
— 3 EC 130 Q Hercules de commandement TACA-
MO 
— 15 CH 53 E Sea Stallion 

De nouveaux sonars pour les croiseurs de I'US Navy 

Les sonars actuels SQS 23 du croiseur nucleaire 
CGN9 Long Beacti et des 9 croiseurs de 7 800 tpc 
classe Leahy vont être remplaces par de nouveaux 
sonars AN/SQQ23 au titre de I operation PAIR 
(performance and integration reflit) C est la firme 
Sperry qui est chargee de cette fourniture au 
titre d un contrat de 35 5 millions de dollars portant 
sur les 10 equipements necessaires A souligner que 
ces nouveaux sonars è un seul dome seront moms 
coQteux è installer que les sonars identiques mais a 
dome double qui seront les DDG classe Charles 
Adams a I occasion de leurs refontes 

dernier incorpores a la 6e Flotte en Méditerranée 
I ont quittee le 4 janvier 1980 en route vers 1 ocean 
Indien via le Cap pour relever le porte-avions Kitty 
Hawk et son escorte qui ont ete avec le groupe 
Midway deployes en mer d Arable è la suite des 
evenements d Iran Cette information ne signifie 
pas cependant que le Nimitz soit un jour definitive-
ment affecte a la Pacific Fleet quoique cette af
fectation soit a 1 etude depuis un an Le Midway 
devrait en outre être releve par le Coral Sea pour 
renforcer les moyens logistiques affectes aux forces 
aeronavales actuellement en mission en mer 
d Arable la Navy a par ailleurs envoye a Diego Gar
cia un batiment-base de destroyers le Dixie et le 
ravitailleur de combat White Plains Le premier est 
amenage en navire atelier capable de soutenir 
notamment en missiles armes et equipements un 
groupe de croiseurs ou de destroyers Le second 
equipe de 11 postes de ravitaillement è couple est 
gree pour lelivrer è la mer des vivres du carbureac 
teur ainsi que des rechanges aviation et différents 
materiels pour les bords Apres 1 arrivee de ces deux 
batiments è Diego Garcia les deux porte-avions et 
leur escorte deployes dans I ocean Indian dispose-
ront d un tram logistique fort d un batiment-base de 
destroyers de deux ravitailleurs de combat et de 
trois grands petroliers 

Du cote sovietique le croiseur lance-missiles 
Petropavlosk (10 000 tpc 30 noeuds 2 rampes 
quadruples pour les missiles ASM et surface-sur
face SS N-14 2 systemes AA a moyenne portee 
SAN 3 et 2 courte portee SAN 5 voir caractensti-
ques detaillees et photographie dans Marine n° 100, 
p 64) et 5 autres batiments de moindre importance 
avaient ete signalés a la mi-janvier en mer de 
Chine cap au Sud vers I ocean Indien ou ils pou-
vaient se montrer è la fin du mois 

Déploiement d'un gros « Task Group » nucléaire 
dans l'océan Indien 

Selon la presse americame le porte-avions nucleai
re Nimitz et les croiseurs nucleaires lance-missiles 
California et Texas qui étaient depuis septembre 

Nota 1 A 1 heure actuelle I US Navy compte 3 porte 
avions et 8 croiseurs nucleaires Un porte avions le Carl 
Vinson du type Nimitz et 1 croiseur sont en chantier 
Un des porte avions 1 tEntreprlse et le croiseur Long Beach 
sont en grande refonte la duree des travaux est evaluee 
a deux annees 

International Electronic Service N.V. „INES" 
Terbelcehofdreef 54 — 2610 Wilrijlc 
Tei. 031 / 28.10.32 (10 lijnen) — Telex 31895 
Afdeling Marine en Systemen 
Bijhuizen te Oostende en Gent 
Agenten voor: 
Anschutz, Amplidan, Dancom, Danse Securitas, Decca Isis Decca Navigator, Decca 
Radar, Decca Survey, Ginge, Grundy Hovermarine, Ibak Jungner Plessey Rapp Elec
tronic, Redifon, Simrad, Speich, Stone en Magnavox 
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W3 

Africa 

- PorJ 
Technical 
Director 

Port Kamsar - Republic of Guinea - West Africa. 

Salary paid in U S dollars + 25 percent paid in local currency 
International mining consortium of six major aluminium companies requires the above appointment for 
their manne terminal, exporting approximately 9 million tons of bauxite per annum plus 120,000 tons of 

calcines bauxite per annum 
Position: Overall responsibility for the technical and economic operation and maintenance of port 

facilities and channel complex to permit export of bauxite in dry bulk earners in the 40,000 ton range. 
Vessels importing operating matenals and supplies for mining operation, industnal complex and 

townsites will also use the port facilities 
Responsable for port organisation supplying the following services • pilotage tug and launch ser

vices maintenance and operation of navigational aids harbour equipment maintenance all sup
porting shore activities budget and financial controls training personnel 

Office acts as sole agent for vessels using port Works in close liaison with governmental departments 
Reporting to the director will be • harbour master, buoy master manne equipment supervisor, manne 

office manager, general cargo and warehouse supervisor and harbour pilots 
Qualifications: University graduate engineer or equivalent high-level technical training Broad man-
agenal ability and a background of pnor expenence in port technical management and maintenance 
gained in a port with a reasonably high level pattern of vessel traffic Must be capable of establishing 

department budgets and expenditure controls 
Language: A fluent knowledge of the French language is a prerequisite as well as capability of clearly 

expressing himself in the English language 
Contract will be for two years' duration with possibility of extension 

Benefits: Modern air conditioned and furnished accomodations, free medical care on site and life 
insurance Free schooling (kindergarten through 8th grade) with liberal allowance to cover education 

outside West Africa above 8th grade Six weeks vacation per year with paid air transportation 
This position may be for you, or possibly for a fnend ? Don't hesitate, we expect your questions 

ma! 

For further information, please contact us by 
telephone from 09,00 hs to 18,00 hs on 
weekdays • 02/539 2618, or send your de
tailed resume to the address below Please 
mention ref G/2002 on the envelope. 
Absolute discretion guaranteed 

•i-'ft 

Trust - Human Resources, 
rue de Livoume 80, B-1050 Bruxelles. 

^,^lA;fy^:^\•>:•V•\^••:•^•^^^^^^^^ 
aA.^/•^^^^•/^•^^^^^V.V••V.••^•^•••••^•^.^••••^••.••••.^•^..^-'•.1V 
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C.VERSWIJVER 
Detroit Diesel Engines 

. Verkoop - Service 
• Reparatie - Revisie 
• Ruiinnotoren 
• Wisselstukken 
. Vermogen van 20 - 1.600 PK 
• Voor Scheepsvaart & Industrie 
• Stroomagregaten tot 2500 Kw 
• Boegschroef Motoren 

EXCLUSIVE DISTRIBUTOR 
ETN. C. VERSWIJVER N.V. 

Zetel: Venusstraat, 7-9 - 2000 Antwerpen - Tel. 031/33.59.96 - Telex 32.569 
Branch : Kaleweg, 5 - 9910 Mariakerke Gent - Tel. 091/26.56.69 - Telex 12.063 
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Twee snelle en gemakkelijke « SEALINK » verbindingen tussen België en Groot-Brittannie 
O O S T E N D E - F O L K E S T O N E 

O O S T E N D E - D O V E R 

* Tot 16 overvaarten per dag in e!i<e richting tussen Oostende en Dover of Foll<estone. 
* Gunstige tarieven - Vermindering voor groepen. 
* Speciale reductiebiljetten voor reizen van korte duur ; 

— Reizigers zonder voertuig : shopping trips (4S u.), winter-weekends excursies, nachtroutebitjetten enz. 

— AutomobiMsten : — 24 u. eïcur-,ie : U betaalt slechts de NORMALE pr js van de heenreis voor een 
heen- en terugreis 

— 60 u. excursie : ± 35 '/o vermindering op de normale pri)s van de wagen en van 
de Inzittenden 

— 5 dagen excursie : ± 20 'Is vermindering op de normale pris van de wagen en van 
de inzittenden (tijdens periode tot 31.03.1979 zelfs ± 50'Ie reduktle). 

Inlichtingen, kosteloze dokumenlatie, enz. 
— Erkende reisagentschappen en automobielclubs. 
— Regie voor Maritiem Transport 

Belliardstraat 30, 1040 Brussel (tel. 230.01.80) 
Natiênkaai 5, 8400 Oostende (tel. 70.78.01). 

Mazout zonder zorgen 

Votre sécurité mazout 
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BOELWERF 
N.V. TEM SE S.A. 

TEL. 031/71.09.80 TELEX 31140 

TELEGR. BOELWERF-TEMSE 

ZEESCHEPEN TOT 180.000 TON DW. 
NAVIRES DE MER JUSQUE 180.000 TONNES DW. 

Bouwers van het motorzeilschip << ZENOBE GRAMME », het visserij-
wachtschip << GODETIA », 4 kustmijnvegers en van de twee fregatten 

E 71, F 910 «WIELINGEN» en F 912 «WANDELAAR». 

Constructeurs du ketch de recherches «ZENOBE GRAMME», du 
garde-pêche « GODETIA », de 4 dragueurs de mines cötiers et des 

deux frégates E 71, F 910 «WIELINGEN» et F 912 «WANDELAAR». 
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BOUWEN EN OMBOUWEN 

VAN ZEESCHEPEN 

TOT 320.000 TDW 

ALLE INDUSTRIËLE WERKEN 

COCKERILL YARDS HOBOKEN N.V. 
2710 HOBOKEN 

Tel. 03112138 80 — Telex 31.175 

Telegr. COCKERILLYARDS HOBOKEN 
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