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Onze loodsboten 
van 1830 tot heden (V) 

IV. Loodsboten onder verschil
lende vlaggen 

A. Loodsboten onder de 'White 
Ensign', de vlag van de Royal 
Navy 

Alle Belgische loodsboten die in 
Groot-Brittannië toekwamen waren 
reeds op 25 juli 1940 opgeëist en 
toegewezen aan de Britse Admirali
teit om met een Britse bemanning 
dienst te doen bij de Royal Navy. 
Het betrof de loodsboten MLB 14, 
15 en 18 en de Tender 2. Op 
diezelfde datum werden ook onze 
drie motorpakketboten Prince Bau-
douin, Prins Albert en Prince Phi
lippe opgevorderd. Later zouden 
de MLB 16 en de stoompakketbo-
ten hetzelfde lot ondergaan. Al deze 
schepen werden verhuurd onder 
'time charter" ="l 

De sleepboten Zeeleeuw en Zee
hond werden eveneens door de 
Admiraliteit opgeëist maar bleven 
onder Belgische vlag en met een 
hoofdzakelijk Belgische bemanning 
varen in dienst van de' Liverpool and 
Glasgow Association'; ze zouden 
voortreffelijk presteren als sleepbo
ten, reddingsboten, bergingsvaartui
gen en later in 1944 bij het transport 
van de kunstmatige havens bestemd 
voor Arromanches, beter bekend 
onder de namen Mulberry en Goos-
berry^ 

Foto. Leger Museum 

Ex-MLB.16 als "H.M.S. KERNOT' 
midscheeps op de open brug. 

Let op de schuilhut door de Britten geplaatst 

MLB 16: Deze loodsboot kwam op 
25 oktober te Gourock in Schotland 
aan, hetzij meer dan vier maanden 
na de andere loodsboten. Op één na 
verlieten alle bemanningsleden het 
schip op 27 oktober nadat een dele
gatie van de Royal Navy aan boord 
gekomen was. Alleen hulploods 
Albert Decrop bleef aan boord. Op 
21 december werd hij met verlof 
gestuurd tot 7 februari. Volgens zijn 
aantekeningen was het de bedoehng 
het schip te verbouwen en te bewa
penen op een kleine scheepswerf te 
Troon, een stadje gelegen aan de 
monding van de Firth of Clyde. 

Ondertussen was onze regering in 
Londen geïnstalleerd en hadden 
haar ambtenaren daar een vast adres 
gekregen. Decrop, die tijdens zijn 
verlof te Glasgow verbleef kreeg er 
op 8 januari een brief van de heer 
Lesure '^ met de vraag of hij na zijn 
verlof terug aan boord van de MLB 
16 wilde dienen, aangezien hij -Les
ure- zoveel mogelijk Belgisch per
soneel aan boord van dit schip 
wilde behouden. De heer Lesure 
heeft woord gehouden; heel wat 
Belgen hebben inderdaad gedurende 
de oorlog, zij het soms maar voor 
korte duur, op deze loodsboot dienst 

' Time charter van de loodsboten in dossiers nr 9863, 9916 en 9936 - Archief van het Zeewezen 1830-1976 door C. Vleeschouwers. 

^ In 'Kustvolk in de vuurlijn', deel 2, biz 91, door J.M. Pylyser. 

' Idem, deel l,blz 115. 

'' Dhr. Lesure was de oudste directeur van het Zeewezen die in Londen was terechtgekomen; vóór de oorlog was hij gelast met 
personeelszaken. 
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gedaan. De MLB 16 werd omge
doopt tot HMS Kernot en zou als 
'examination vessel' gedurende het 
verder verloop van de oorlog Liver
pool als thuishaven hebben. 

Enkel de commandant -met uit-
zondenng van E. Herreman vanaf 
oktober! 944- en vier seiners waren 
Britten. In 1941 waren o.m. volgende 
bemanningsleden aan boord :̂ 

- Lt Commander Booth (voer vóór 
de oorlog op de lijn Harwich-Ant-
werpen) 

- E. Herreman als 1ste luitenant 
(van 19.3.1941 tot 28.11.1942) 
en als commandant (van 6.10 tot 
10.12.1944) 

- A. Decrop als 2de luitenant (van 
10.3.1941 tot januari 1943 en van 
september 1944 tot 15.12.1944) 

- L Kesteloot als machinist 

- T. Van Dierendonck als hulpma
chinist 

- W. Montmorency als hulpmachi
nist (van 31.3.41 tot 17.11.42) 

Verder waren er tijdelijk aan boord: 
De Ketelare, 1ste luitenant van 
december 1942 tot juli 1943, Lt 
Vereecke en vele anderen zoals bv. 
steward G. De Pierre van april tot 
oktober 1941 en dekmatroos Charles 
Lus van 10.7.1941 tot 29.5.1943. 

Omdat er zoveel Belgen aan boord 
dienden is tamelijk veel bekend 
over deze loodsboot. Op 11 juli 
1944 verliet de Kernot, onder bevel 
van Lt Commander Wilkinson en 
1 ste luitenant Turke, Liverpool met 
bestemming de zuidkust van Enge
land. Onderweg liep men averij 
op; de stootblok liep warm en 
Portsmouth werd aangedaan waar 
het schip een hele tijd bleef liggen 
voor reparatie. Daarna botste de 
Kernot aldaar nog tegen een kaai-
muur zodat hij opnieuw tijdelijk 
buiten dienst was; de kettingbak 
stond boordevol water. In sep
tember 1944 kwam A. Decrop te 
Portsmouth als 1ste luitenant aan 
boord en op 6 oktober werd E. 
Herreman aangesteld als comman
dant. De Kernot vertrok dan naar de 
Theems waar hij op de scheeps-

Albert Decrop (21.09.1915 - 19.11.1978) 

Als hulploods der Scheldemonden als 2de stuur
man vertrokken met de LMB 16 op 19 mei 
1940. Via Dartmouth, Lorient, Bayonne, Lissa
bon en Gibraltar op 25 oktober aangekomen te 
Gourock. Op 10 maart 1941 vrijwilliger Royal 
Navy en Sub Lt RNR a/b van HMS Kernot. Op 
20 maart 1942 benoemd tot Lieutenant RNR. 
Van januari tot maart 1943 cursussen aan Royal 
Naval College te Greenwich en Naval Gunnery 
te Chatham. Van einde maart tot einde juni 1943 
bevel over landingsvaartuigen in een shuttle-
dienst van Portsmouth naar Gibraltar (telkens 
terug naar Engeland met Sunderlandvliegtuig). 
Vanaf juli 1943 gedurende 18 maanden, met inbegrip van landing in 
Normandië, signals officer a/b van HMS Buttercup. Van september 
1944 tot 15 december 1944 terug a/b van HMS Kernot als 1 ste luitenant 
voor beloodsing van de Scheldemonden. Op 16 december staff officer 
HMS Royal Edmund II -basis van de Belgische sectie RN te Oostende- ,-
en later bij de ontmijning van Zeebrugge. Op 1 november 1949 terug 
naar het Loodswezen. Albert Decrop ging als loodsschipper met pensi
oen op 1 januari 1978 en hij overleed op 19 november 1978. 

Eugene Herreman (11.12.1910 - 8.11.1991) 

Als hulploods der Scheldemonden als 1ste 
stuurman vertrokken met de SLB 11 op 18 mei 
1940. Meldt zich op 3 juni als vrijwilliger bij 
de Franse Marine te Cherbourg. Als comman
dant van de MLB 14 op 18 juni met de loods
boten vertrokken naar Plymouth en vandaar op 
6 juli naar Southampton. Bracht op 9 oktober 
als 2de luitenant de pakketboot Prince Bau-
douin naar Gooreloch Head in Schotland. Op 
1 januari 1941 a/b van de ferry London-Istan-
buL Op 19 maart benoemd tot Lieutenant 
RNR, 1 ste Lt a/b van HMS Kernot. Vertrok op 
22 november 1942 als wachtofficier a/b van de Cilicia naar Freetown in 
Sierra Leone, waar hij de taak van Admiralty pilot vervulde. In augus
tus 1943 Admiralty Berthing Officer in Invergordon voor de Force 'S ' 
(Sword Beach Arromanches). Op 6 april 1944 speciale dienst ACTY 
(Acting temporary) te Dover. Loods voor de Amirauté te Caen en Arro
manches tot 11 juli 1944. Bracht op 25 oktober HMS Kernot, waarover 
hij sedert 6 oktober het bevel voerde, naar Oostende voor beloodsing 
van de Scheldemonden op de NF9 route tot 10 december. Op 12 decem
ber Assistant Admiralty Berthing Officer te Oostende. Op 29 augustus 
1945 commandant van de MMS 75; later commandant van de 1020 en 
nog later van het fregat Victor Billet voor de weerkundige dienst op 
de Atlantische Oceaan, station K. In juni 1949 in dienst op het fregat 
Artevelde en op 1 juli van datzelfde jaar terug naar het Loodswezen. 
Bleef loods tot hij met pensioen ging op 1 januari 1974. Overleden op 
8 november 1991. 

' In 'Les Ancêtres de notre Force Navale', 1952, door L. Leconte en 'Congé pour mourir', 1975, door H. Anrys, alsook naar per
soonlijke aantekeningen van Eugene Herreman. 
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werf te Cliff bij Londen hersteld 
werd. Kenletters en -cijfers zijn 
mij onbekend. Uit gewoonte bleef 
iedereen hem de PI 6 noemen; of het 
de 'P' van 'Pilot' of van 'Patrouille' 
was wist niemand te vertellen .... 

Albert Decrop en Eugene Herreman 
zijn allebei in 1940 met een loods
boot vertrokken en in 1944 met een 
loodsboot teruggekomen. Beiden 
gaven ze hun loopbaan als Marineof
ficier op in 1949 en gaven er de voor
keur aan terug loods te worden. 

De Tender 2: Niets over vernomen. 

De MLB 14: Deed onder de naam 
HMS Astral dienst in de 'home 
waters' als hydrografisch vaartuig. 
Zou administratief Berkeley als 
thuishaven gehad hebben maar daar 
zelden hebben aangelegd. Kenlet
ters of cijfers onbekend. Bevelvoe
rende officieren: als commandant 
Lt Cdr C.S.E. Lansdown; verder Lt 
G.L. Houghton en Lt R. Manton^ 

De MLB 15: Werd in afwachting 
van een toekomstige functie inge
zet als 'balloon barrage' onder de 
naam HMS Borealis. Zou reeds 
op 10 augustus 1940 ergens aan de 
Theems, vermoedelijk te Sheer-
ness, gekelderd zijn door een vlieg
tuig van de Luftwaffe. Kenletters 
of cijfers onbekend. Bevelvoe
rende officieren: als commandant 
Lt H.P.R. Griffiths (RNVR); verder 
Lt W.C.Cooper (RN), Lt H. Shaw 
(RN), Lt T.B. Kleppan (RNR) en 
Sub Lt J. Gourlay (RNVR)\ 

De MLB 18: Deed onder de naam 
HMS Skyrack de hele oorlog dienst 
als 'patrol vessel' in de IJslandse 
wateren met als thuishaven Reykja
vik. Kenletters of cijfers onbekend. 

Gezien ik na lang zoeken heel 
weinig informatie gevonden heb 
omtrent de loodsboten 2, 14, 15 en 
18 ben ik in februari 2001 te rade 
gegaan bij de heer Georges Billet, 
zoon van luitenant Victor Billet, 
aangezien hij heel wat ondervinding 

Ex-MLB 15 als "H.M.S. BOREALIS" die 
reeds op 10 augustus 1940 naar de kelder 
ging. 

Foto • collectie R. Coulier 

heeft opgedaan bij het uitspitten van 
Engelse archieven in verband met de 
bewogen loopbaan van zijn vader. 
Heden, twee en halfjaar later, nog 
altijd zonder resultaat. Mocht ik 
alsnog bijzonderheden vernemen bij 
de Naval Historical Branch van het 
Britse ministerie van Defensie aan
gaande deze schepen, zal ik niet 
nalaten daarop terug te komen in 
een volgende bijdrage. 

B. Loodsboten onder de vlag 
van de Kriegsmarine 

SLB 6: Als A6 van het Marinekorps 
door de oprukkende legereenheden 
van generaal Kleist buitgemaakt te 
St Jean-de-Luz op 27 juni 1940. 
Deed dienst bij de Kriegsmarine als 
Vorpostenboot VI520, later VI815. 
Naam onbekend. Op 15 juni 1944 
door geallieerde vliegtuigen met een 
bom in de grond geboord te Bou
logne, vermoedelijk zijn thuishaven. 

SLB 7: Buitgemaakt te Cherbourg 
op 25 juni 1940 door legereenhe
den van generaal Guderian. Kreeg 
de naam Karlsburg en werd bij de 
Kriegsmarine in dienst gesteld op 
20 september 1940. Op 1 oktober 
1942 gezonken vóór Den Helder 
als gevolg van een mijnontploffingl 
Geborgen en hersteld werd hij op 
12 maart 1945 door een vliegtuig
bom opnieuw in de grond geboord 
te Swinemünde. 

SLB 11: Buitgemaakt te Cherbourg 
op 25 juni 1940. Kenletters en 
naam onbekend. Vermoedelijk was 
Brest zijn thuishaven. Gezonken op 
20 december 1940 te Granville na 
aanvaring in de mist met de Franse 
sleepboot General Guynemer en 
later geborgen. Bij de bevrijding 
van Frankrijk onbeschadigd te Brest 
aangetroffen en door de Royal Navy 
overgebracht naar de Theems. Werd 
nooit door België opgehaald. 

SLB 12: Buitgemaakt te Cherbourg 
op 25 juni 1940. Op 23 oktober 1940 
in dienst bij de Kriegsmarine als 
Vorpostenboot V2004; naam onbe
kend. Gezonken op 2 juni 1944 ter 
hoogte van Hoek van Holland; oor
zaak onbekend. Werd gelicht en na 
de oorlog in zeer slechte staat te 
Kiel aangetroffen. Niet opgehaald 
door België omdat hij de sleepkos-
ten niet meer waard was. 

MLB 17: Van de op 16 mei 1940 
door de vluchtende Fransen te Bres-
kens tot zinken gebrachte loods
boot is er na de oorlog geen spoor 
teruggevonden en hij werd dan ook 
door het Zeewezen als verloren 
beschouwd. Maar in oktober 1945 
kreeg het Bestuur van het Zeewezen 
bericht uit Rotterdam dat er zich in 
het 2de Merwededok een schip in 
zeer ellendige toestand bevond dat 
een Belgische loodsboot kon zijn. 
Op beide dynamo's was er nl. een 
plaatje met de vermelding: Con
structions Electriques de Belgique 
-Herstal-Type BNC VE 15 nr 182003 
en nr 182004. De motoren ontbra-

* Bron: The Association of Royal Navy Officers (Patron: Her Majesty the Queen). 

' Bron: idem voetnoot 6. 

Een andere bron vermeldt dat hij op 1 oktober 1942 rond 02u nabij den Helder, tijdens een konvooibegeleiding op weg van Cuxhaven 
naar Rotterdam, betrokken geraakte bij een zeegevecht met Britse motortorpedoboten; hij kelderde de MGB 18 maar werd enkele 
ogenblikken later zelf door een andere MGB getorpedeerd waarop hij binnen de minuut zonk en 19 opvarenden het leven lieten. 
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ken en de holte was opgevuld met 
schroot. Dankzij die twee dynamo's 
en ook de vorm van de romp kon 
met zekerheid uitgemaakt worden 
dat het om onze loodsboot 17 ging. 
In de laatste week van december 
werd de boot zonder noemenswaar
dige moeilijkheden opgehaald en 
naar de Boelwerf-waar hij in 1938 
was gebouwd- gesleept. 

In de periode tussen het afzinken te 
Breskens en het terugvinden bleek 
dit vaartuig heel wat wederwaardig
heden te hebben meegemaakt. Reeds 
in augustus 1940 werd het op bevel 
van de Duitse overheid geborgen 
onder toezicht van de Nederlandse 
inspecteur van het Loodswezen te 
Vlissingen. Op de scheepswerf 
De Schelde aldaar heeft men de 
loodsboot dan vaarklaar gemaakt, de 
nodige veranderingen aangebracht 
en hem bewapend. Op 22 juni 1941 
zou het schip ingezet zijn te Cher
bourg als mijnenveger M3340; op 
1 december 1942 als Vorpostenboot 
V1300 op de beneden Schelde. Wel 
weten we met zekerheid dat de boot 
zich op 23/08/1943 in een droogdok 
te Gent bevond en er gekapseisd 
is. Hoewel het om een schip ging 
van de Kriegsmarine dat veronder
steld werd aan onbescheiden blik
ken onttrokken te worden, werd dat 
incident wel degelijk door iemand 
gefotografeerd. Wat was er voor
gevallen? Het zwaar bewapende 
schip met een verhoogde gepant
serde brug -en dus met verhoogd 
zwaartepunt- werd ontdaan van de 
hoofdmotor van 1000 pk die zo'n 
100 ton woog en voor belangrijke 
herstellingen naar de constructeur 
(Carels te Gent) werd afgevoerd. 
Dan werd het dok met water gevuld 
teneinde het schip te verhalen. Toen 
kwam er plots een luchtalarm en 
iedereen spoedde zich naar de bun
kers, zonder dat er iemand ter con
trole achterbleef Was het sabotage? 
Een ongeval? Wat er ook van zij, na 
het alarm lag de boot gekanteld in 
het dok. 

Na herstelling kwam de VI300 
opnieuw in dienst op 10 februari 
1944. Na een explosie op 2 augus
tus 1944 nabij Rotterdam buiten 
dienst gesteld. Totdat einde 1945 
een 'bijna-wrak' te Rotterdam de 
aandacht trok van afgevaardigden 
van de Commissie voor het repa
triëren van Belgische shepen, onder 
leiding van commandant Jean de 
Rijck, en men het enkele maanden 
na identificatie op sleeptouw nam 
naar Temse. De herstellingswerken 
op de Boelwerf aldaar zouden veel 
tijd in beslag nemen, gezien de 
erbarmelijke toestand waarin de 
boot zich bevond. Omwille van 
de ondergane wijzigingen zou hij 
bovendien een heel nieuwe opbouw 
krijgen. Bij de herstelling stelde 
men vast dat hij het kenteken V1300 
droeg en door de Wilton Werf te 
Schiedam was hersteld na het onge
val te Gent. Wat er echter daarna 
met het schip gebeurd is vooraleer 
het als wrak werd teruggevonden is, 
zoals hoger gezegd, nooit aan het 
licht gekomen'™'. 

De MLB 17 kwam op 8 november 
1948 opnieuw in de vaart. Met zijn 
nieuwe 7 cilinder Werkspoor motor 
van slechts 875 pk liep de loodsboot 
nog amper 12 knopen; wegens zijn 
gewijzigde bovenbouw was hij niet 
langer de evenknie van zijn zuster
schip de MLB 18. 

MLB 13: Deze loodsboot waarvan 
ons gezin op 30 mei 1940 te St 
Malo had moeten ontschepen -met 
uitzondering van mijn vader die op 
3 juni te Cherbourg van boord zou 
gaan-, werd op 2 juli door de Duit
sers in beslag genomen te Arcachon 
waar hij op 25 juni was binnengeva
ren. Op 11 juli is hij vandaar naar 
La Pallice vertrokken. Het was ons 
tijdens de oorlog niet bekend wat 
er van de MLB 13 was geworden 
sedert schipper Arthur Aspeslagh op 
11 juni het vaartuig had verlaten te 
Rochefort. Na de oorlog is de MLB 
13 niet teruggekeerd. Het bestuur 
van het Zeewezen was zijn spoor 
bijster. Pas in 1946 kwam plots heel 
wat aan het licht dankzij mijn oom 
die met de 0.245 Evolution in La 

Roebelle was terechtgekomen en er 
samen met een aantal andere vaar
tuigen heel de oorlog de visvangst 
is blijven uitoefenen. Reeds einde 
juli 1940 had hij de MLB 13 opge
merkt. Hij dacht dat wij nog 
aan boord vertoefden en was er 
een kijkje gaan nemen; een gewa
pende Duitse matroos riep er een 
officier bij die hem meedeelde dat 
er geen Belgische onderdanen meer 
aan boord waren. Gedurende de 
visvangst vanuit La Roebelle heeft 
mijn oom later herhaaldelijk de 
MLB 13 zien varen onder de vlag 
van de Kriegsmarine. Andere vis
sers hebben hem nadien verteld dat 
het schip in maart 1944 op een mijn 
gelopen en vergaan was. 

In het boek van Jasper Van Raem-
donck 'Het Belgisch Marinekorps 
1939-1940' las ik dat de ex-MLB 
13 in Duitse dienst het Ritterkreuz 
verworven had; de heer Van Raem-
donck bezorgde mij daaromtrent de 
volgende verduidelijking (uit het 
Duits vertaald): 

"De ex-MLB 13 kreeg als Vorpos
tenboot V722 (naam onbekend) bij 
de Kriegsmarine een bewapening 
van één 88 mm en twee 20 mm 
kanonnen, alsook enkele mitrail
leurs. De V722 werd in 1940 inge
deeld bij de Hafenschutzflottille van 
Brest. Twee jaar lang was hij 
betrokken bij verschillende scher
mutselingen met Britse vliegtuigen 
en patrouilleboten. In 1942 werd 
beslist de bewapening gevoelig te 
verhogen; een 20 mm en een 37 mm 
kanon werden, samen met een diep-
tebommenrek, aan de bewapening 
toegevoegd. Daarop werd hij inge
deeld bij de 7de Vorpostenflottille 
te Brest. In die hoedanigheid werd 
hij o.m. ingezet op de konvooidienst 
tussen St Nazaire en Cherbourg, 
een taak die enorm gevaarlijk was 
en afmattend voor zowel boot als 
bemanning. 

Tijdens een van die konvooivaarten 
verwierf de V722 de hoogste onder
scheiding die de Kriegsmarine aan 
kleinere vaartuigen toekende. Op 
26 april 1943 vertrok hij, onder 
commando van Luitenant-ter-zee 

In 'Wandelaer et Sur l'Eau', mei 1946, biz 132 en januari 1949, blz 12. 

Eén bron maal^t melding van een mijnontplofflng te Rotterdam (moeilijl< aan te nemen, aangezien de sciieepsromp niet bescha
digd was, noch telkens van herstelling vertoonde). Nog andere bronnen verwarren onze MLB 17 met de Nederlandse SLB 17 als 
Vorpostenboot V801 en beide waren rond dezelfde periode in 1940 in nederlandse wateren gezonken; vandaar de verwarring. 
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Johannsen, samen met de M4014 uit 
Brest om een konvooi dat vanuit een 
haven in de Golf van Biskaje met 
bestemming Cherbourg vertrokken 
was, te versterken tussen Brest en 
Cherbourg. 

Het konvooi bestond uit de 14de 
U-Jagdflottille - samengesteld uit 
de onderzeebootjagers UJ1402 en 
UJ1403 en de Vorpostenboot V424-
en het Italiaanse vrachtschip But
terfly dat in ballast voer met een 
kleine lading benzine. De vaartui
gen ontmoetten elkaar vóór de Bre
toense kust en een nieuwe formatie 
in drie colonnes werd gevormd: in 
de bakboordcolonne de UJ1403 en 
de M4014, in de middencolonne de 
UJ1402 en de Butterfly en in de 
stuurboordcolonne de V722 en de 
V424. 

Op 28 april om 2u45 a.m. werd 
het konvooi aangevallen door twee 
Engelse destroyers van de Jervis-
klasse" en een tiental patrouillebo
ten die uit de tegengestelde richting 
kwamen. De patrouilleboten vielen 
langs bakboord aan terwijl destroyer 
Atussen de stuurboordcolonne kwam 
gevaren en dan, vlak achter de V722, 
180° draaide om zo met destroyer B, 
die aan stuurboordzij de van de V722 
was gedraaid, op een parallelkoers 
te varen met het konvooi. Destroyer 
A opende het vuur op de V722 terwijl 
destroyer B het strijdtoneel verlichtte 
met starshells. De V722 beant
woordde het vuur met al zijn boord-
geschut en slaagde er in de brug van 
destroyer B met twee 88mm grana
ten te raken, waardoor de vuurlei
ding van dit schip onklaar geraakte. 
De V722 kreeg echter ook een aantal 
voltreffers te verwerken, vooral van 
destroyer B en van Britse patrouil
leboten die zich inmiddels in het 
gevecht hadden gemengd. Zo werd 
het platform van het 88 mm kanon 
weggeschoten, geraakte het roer 
klem en braken er verschillende 
kleine branden uit. 

Rond 3 uur verwijderde het artille
rieduel zich van de V722. Onmid

dellijk probeerde de bemanning de 
branden aan boord te blussen en 
het roer terug vrij te maken. Even 
later werd het schip echter terug 
aangevallen door een aantal Britse 
patrouilleboten. Vermits het stil lag 
en nog enkel het 37 mm kanon 
beschikbaar was leek het een verlo
ren strijd. Toch slaagde de V722 er 
nog in om een vijandelijke patrouil
leboot tot zinken te brengen. De 
voltreffers volgden elkaar echter 
op; de romp, het 37 mm kanon, 
de stuurboordreddingsboot en het 
rookverspreidingsapparaat werden 
getroffen. Aangezien de situatie 
schijnbaar hopeloos was werd het 
bevel gegeven het schip te verlaten. 
Toen een deel van de bemanning de 
bakboordreddingsboot probeerde te 
water te laten werd deze, samen met 
de meeste omstaanders, waaronder 
de commandant Luitenant-ter-zee 
Johannsen, aan flarden geschoten. 
Plots kwam het roer terug vrij 
waarop het bevel om het vaartuig 
te verlaten werd ingetrokken door 
de 1ste officier, Steuermannsmaat 
Fischer, die het commando had 
overgenomen. Rond 3u40 was de 
V722 opnieuw afgezonderd van het 
gevecht dat in de verte in alle hevig
heid voortwoedde. 

Een Duits flottielje, onder bevel 
van Korvettenkapitan Breithaupt, 
bestaande uit de Vorpostenboot 
V210 en de mijnenvegers M422, 
M475 en M483, had zich inmiddels 
in de strijd gemengd. De Britten 
die nu tegen een overmacht ston
den braken na ongeveer twee uur 
het gevecht af Enkele van hun 
patrouilleboten hadden de strijd niet 
overleefd. Ook de Duitse vloot-
eenheid had zware verliezen gele
den. De UJ1402 die diverse malen 
getroffen was onder de waterlijn 
ging verloren door een ketelexplo
sie. De Butterfly was eveneens 
zwaar beschadigd en zonk rond 6 
uur. Van de 41 bemanningsleden 
van de V722 kwamen er 18 om en 
werden er 19 gewond. Na urenlange 
arbeid waaraan ook de gewonden 

deelnamen slaagde de bemanning er 
echter in het vaartuig terug manoeu-
vreerbaar te maken. Rond 9 uur 
vertrok het richting St Malo, bege
leid door twee Doppelstaffeln die ter 
hulp waren gekomen; een uur later 
kwamen ook twee Duitse Me 109 
jachtvliegtuigen rondcirkelen om 
het schip te beschermen. De beproe
vingen van de voormalige Belgische 
loodsboot waren echter nog niet 
voorbij. Rond 11 uur verschenen 
aan bakboord een twintigtal Britse 
Spitfires en Whirlwinds. Ze vlogen 
over de V722 en vielen hem dan in 
twee groepen langs stuurboord aan. 
Twee bommen kwamen vlak bij 
het vaartuig in het water terecht; 
twee andere troffen doel, één mid
scheeps -die gelukkig niet ontplofte-
en een andere vooraan. Eén Spit
fire en twee Whirlwinds werden uit 
de lucht geschoten. Zonder verdere 
problemen kon de V722 zijn weg 
voortzetten en bereikte hij tegen de 
avond rond 19u St Malo. 

Naast de schade veroorzaakt door de 
vliegtuigbommen werden 8 insla
gen van 102 mm granaten, 38 van 
40 mm, 102 van 20 mm en ongeveer 
600 van lichte wapens vastgesteld! 

Op 3 mei 1943 werden bemanning 
en boot voor hun uitzonderlijke 
moed en uithoudingsvermogen door 
de Duitse marineleiding geprezen. 
De V722 mocht voortaan de titel 
'Ritterkreuzboot' dragen. 

Na de herstelling in Brest die vier 
maanden duurde werd de V722 
terug bij de 7de Vorpostenflottille 
ingedeeld. Op 15 maart 1944 liep 
de Ritterkreuzboot echter op een 
Britse vliegtuigmijn'- en ging met 
groot verlies aan mensenlevens ten 
onder. Zo eindigde de roemvoUe 
oorlogscarrière van de voormalige 
Belgische MLB 13." 

Zo is het raadsel van de V722 Rit
terkreuzboot, waarover Jasper Van 
Raemdonck het in zijn boek heeft, 
opgelost. 

" Volgens andere bronnen ging het om destroyers van de Hunt Ill-klasse, nl. HMS Albrighton en HMS Goathland. 

" Naar ik later heb vernomen is de V722 ten zuiden van Brest op een mijn gelopen en gezonken op 48°18'30"N-04°41'1"W; er 
vielen 24 doden. 
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Paster Pype: De nieuwe peilboot 
van de hydrografische dienst die op 
22 mei 1940 in Dieppe werd ach
tergelaten viel enkele dagen later in 
Duitse handen. De Duitse marine 
vond het een prachtig schip maar 
twijfelde aan zijn zeewaardigheid, 
althans voor de wateren waarin ze 
het wilde gebruiken; de Paster Pype 
koos inderdaad te Oostende slechts 
zee bij redelijk goed weer. Toch 
besloten de Duitsers het schip te 
behouden en zetten ze het van okto
ber 1940 tot einde februari 1941 
in als commandoschip van de 20ste 
VorpostenflottilleteCherbourg,voor 
de konvooidiensten tussen Le Havre 
en Brest en tussen Aldemey en Cher
bourg; het voer onder het nummer 
V2001 en kreeg eerst de naam 
O. Vogtiand en later Uranus (of 
omgekeerd). Onder zijn commando 
bevonden zich ook de ex-SLB 7 als 
V2003 en de ex-SLB 12 als V2004. 
In die periode waren er nog geen 
militaire interventies en bleef alles 
beperkt tot navigatiewerk. 

Op een mistige en stormachtige 
januarinacht in 1941 liep de V2001, 
met andere vaartuigen in zijn zog, 
op het randje af op de rotsen van de 
vuurtoren van La Corbière aan de 
zuidwestpunt van Jersey. Gelukkig 
trok op het allerlaatste ogenblik het 
mistgordijn open en kon de flot

tielje met een 'hard over' roeruitslag 
een collectieve stranding voorko
men. Aan de kusten van het Engelse 
Kanaal en Bretagne, die regelmatig 
geteisterd worden door slecht weer, 
kwam de geringe zeewaardigheid 
van de ex-Paster Pype duidelijk tot 
uiting; bij zware zeegang sloegen de 
golven over de bak tegen de grote 
ruiten van het salon - de voormalige 
tekenkamer- en brachten door breuk 
van die ruiten het schip regelmatig 
in gevaar. 

Toen op 1 maart 1941 de flottielje 
van Cherbourg naar Rotterdam ver
huisde ging de V2001 onmiddellijk 
naar de werf voor aanpassingswer-
ken. Het voorschip werd uitgerust 
met een voorstevenkap en een golf
breker; hiermee werd het gevaar 
voor breuk van de grote salonruiten 
wat ondervangen, maar niet vol
ledig. Van deze werfbeurt werd 
eveneens gebruik gemaakt om de 
bewapening aan te passen; bij alle 
Vorpostenboote werd in 1941 in 
Nederland de buitgemaakte Franse 
bewapening waarmee ze aanvan
kelijk uitgerust werden, vervangen 
gezien de uitputting van de munitie. 
Bij de Paster Pype verdwenen het 
75 mm kanon en het 40 mm D.G.P. 
kanon; op het achterdek kreeg hij 
een 40 mm 'alle doelen' geschut van 

De "Paster Pype" als "Vorpostenboot" in dienst bij de Kriegsmarine 

Document: Nationaal Scheepvaartmuseum Antwerpen 

Duitse makelij. Alle andere Vor
postenboote van de 20ste flottielje 
kregen op de Wilton Werf te Schie
dam een zwaardere bewapening. 

Na de ombouw deed de V2001 een 
jaar lang konvooidienst tussen Rot
terdam en Cuxhaven, Den Helder 
en Vlissingen. Schip en bemanning 
maakten zich regelmatig verdienste
lijk bij aanvallen door Britse jacht
vliegtuigen en motortorpedoboten. 
Samen met enkele andere boten van 
de flottielje nam de V2001 op 12 
februari 1942 deel aan de beruchte 
Kanaaldoorbraak van de Scharn-
horst-groep. Enkele weken later, op 
5 maart, op weg naar Helgoland tij
dens een zware winsterstorm, ving 
hij een SOS-bericht op van het 
Duitse koopvaardij schip Ruestrin-
gen dat na motorpanne door de 
storm op de zandbanken vóór Lan-
geoog -een van de Duits-Friese 
eilanden- gedreven was. De V2001 
zette onmiddellijk koers naar het 
schip om hulp te bieden. Maar eens 
ter plaatse liep de V2001 zelf aan de 
grond, waarna hij kapseisde. Door 
het geweld van de zee werden de 
salonruiten ingeslagen en ging het 
vaartuig verloren. Met veel moeite 
konden alle 29 bemanningsleden 
aan wal geraken maar de V2001 
was niet meer te redden. Zo 
was het eerste schip van de 20ste 
Vorpostenflottille ook het eerste 
schip dat verloren ging; het zonk 
op 53°46'04"N-07°38'E. Van de 
Ruestringen konden slechts 4 man 
gered worden. Het verlies van de 
V2001 werd bij de Kriegsmarine 
algemeen betreurd'^ 

Merkwaardig is dat er in het boek 
uit 1966 van Erich Gröner over de 
Duitse marine sprake is van een 
ander schip met dezelfde naam en 
kenteken dat vanaf 1943 bij de 
Kriegsmarine zou gediend hebben; 
het zou vergaan zijn op 1 mei 1945 
in de Oostzee en later geborgen. 

De te Langeoog gezonken Paster 
Pype geborgen, hersteld en ver
groot. Later werd hij in erbarme
lijke staat te Kiel teruggevonden en 
als schroot van de hand gedaan. 

In 'De dienst bij de Kriegsmarine' door Ulrich Sclireier, Bibliotlieeli van het Nationaal Sdieepvaartmuseum te Antwerpen. 
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Stoomsleepboot nr 5: De stoom-
sleepboot nr 5 (niet te verwarren 
met de stoomloodsboot 5, de A5 
van het Marinekorps) die door de 
Zeehond in 1940 vanuit Oostende 
op sleeptouw was genomen en voor
bij Dieppe in zee gelost was, werd 
door de Fransen ergens (haven 
niet bekend) binnengebracht en kort 
nadien door de Duitsers in beslag 
genomen. In 1945 werd hij als ver
loren beschouwd. 

Toen het vissersschip 0.285 Marie-
José-Rosette van de rederij Vieren, 
na in dienst geweest te zijn bij de 
Royal Navy, als eerste diepzeetrei-
ler half april 1945 te Oostende 
terugkwam, werd het opgeëist door 
het Zeewezen om dienst te doen 
als visserij wachtschip. Op 3 juli 
ondernam de 0.285, met aan boord 
waterschout Carlier, een reis langs 
de Franse havens om er Belgische 
schepen en materiaal op te sporen. 
Heel wat schepen werden terugge
vonden, waaronder ook enkele die 
gezonken waren. Op 11 september 
vertrok het wachtschip opnieuw, dit
maal tot in La Rochelle, onder bevel 
van Arthur Aspeslagh, de voor
malige dd. loodsschipper van de 
MLB 13 in 1940, die gepromoveerd 
was tot adjunct-commissaris bij de 
waterschoutdienst te Oostende. Op 
14 oktober kwamen ze terug met een 
heel konvooi Belgische vissersvaar
tuigen. Tijdens die opsporingstoch-
ten werd te Cherbourg de sleepboot 
nr 5 teruggevonden. Hij droeg de 
naam Gaur. Maar België moest 
aan de Fransen bewijzen dat het om 
een Belgische sleepboot ging en dat 
was niet eenvoudig. Uiteindelijk 
kon men hen ervan overtuigen aan 
de hand van een plaatje, gevonden 
ergens onder isolatiemateriaal, met 
vermelding van de datum van de 
laatste keuring van de stoomketel. 
Na het betalen van een fikse onkos
tenvergoeding werd de sleepboot 
vrijgegeven. In de loop van 1946 
kwam hij terug in dienst. 

Lichtschip West-Hinder: Dit vuur-
schip dat bij het vertrek van de loods
boten op 18 juni 1940 uit Cherbourg 
aldaar werd achtergelaten, werd door 
de Fransen in de grond gestoken vlak 
vóór de inname van die stad door 
de Duitsers. Deze laatsten hebben 

De MBL 17 opnieuw vaarldaar en verbouwd voor de Kriegsmarine op de "Schelde"werf 
te Vlissingen in het voorjaar van 1941. 

Copie toegestuurd door Cor Heykoop uit Middelburg 

het lichtschip vlot getrokken. Welk 
gebruik ze ervan gemaakt hebben is 
niet bekend. In ieder geval werd 
het nooit teruggevonden. België had 
geen lichtschepen meer... 

Stroombank: Deze ex-zeilloods-
schoener, die sedert 1930 als school-
schip van de Zeevaartschool dienst 
deed, bleef te Oostende aan de kaai-
muur liggen bij het uitwijken van 
de vloot van het Staatszeewezen in 
mei 1940. De bezetter liet het schip 
naar Vlissingen slepen in het voor
jaar van 1941. Nog in de loop van 
datzelfde jaar werd de Stroombank 
ergens voor de Nederlandse kust 
als doelwit gebruikt en aan flarden 
geschoten. Een droevig einde voor 
onze allerlaatste zeilloodsboot! 

C. Loodsboten aan de ketting 
in Spanje 

De Tender 1, de A4 (ex-SLB 4) en 
de A5 (ex-SLB 5) van het Marine
korps, die te Portugualete, de voor-
haven van Bilbao, op 26 juni 1940 
aan de ketting waren gelegd werden 
in 1946 door het Zeewezen gere
cupereerd. De sleepboot Zeehond 
vertrok naar Spanje om ze terug te 
halen. 

Tender 1: Kwam op eigen kracht 
terug en werd te Oostende vlug in 
gereedheid gebracht om de dienst als 

afhaalboot in Vlissingen te kunnen 
hervatten. 

A4 en A5: Werden door de Zee
hond opgesleept naar Oostende. Ze 
werden er afgemeerd in het 2de Han
delsdok -nu beter bekend als het 
Mercatordok- vlak vóór het toenma
lige hotel Ibis, dat toen voorlopig in 
gebruik was genomen als zeevaart
school. Ze waren echter niet meer 
zeewaardig en werden ingezet als 
opleidingsschepen voor de afdelin
gen dek en machine. De A4 werd 
verkocht op 15 oktober voor afbraak 
te Gent. De A5 van zijn kant werd 
op 25 mei 1950 overgedragen aan de 
cadetten van de Belgische Zeevaart-
bond te Brussel die hem herdoopten 
tot Constant Van der Meer"''=" '^ 

wordt vervolgd 

Erratum: 
Neptunus 269 blz.206 3de kolom, 
lijn 22 lezen: In 1920 werd het licht
schip... i.p.v. In 1933. 

R.F. Coulier 

Uit de notities van Eduard Van Alderweireldt. 

Constant Van der Meer richtte in 1922 het Cadettenkorps van de Belgische Zeevaartbond/Corps des Cadets de la Ligue Maritime 
Beige op; in 1982 werd het herdoopt tot Koninklijk Marinecadettenkorps. 
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Nos armements de navires de mer au XlXème 
et au XXème siècle a Ostende et Nieuport 

Armements ostendais et a 
Nieuport au XlXème siècle (IX) 

L'ÉPOQUE IMMÉDIATEMENT APRÈS NOTRE INDÉPENDANCE 1830 - 1834 

L. De Zetter 

Il ne faut pas confondre Tarmateur 
L. De Zetter avec De Zutter, chan-
tier naval et armement a la pêche. 
Nous n'avons rien trouvé quant a 
la généalogie de eet armateur ou au 
sujet de ses affaires. Il n'arma que 
deux petites unites. La première 
Ie fut en 1833; il s'agit du BIEN-
VENU, un koff de 85 tonnes cons-
truit en 1810 et reconstruit en 1832. 
Il fut commandé par Ie capitaine 
"Ed. Morysson", de fait Ed. Moris-
son "père", mais l'orthographe des 
noms était fort douteuse a l'époque, 
comme nous 1'avons déja indiqué. 
En 1834, De Zetter arma égale
ment la goélette RATEAU de 107 
tonnes, construite en 1817, mais qui 
fut revendue a l'armateur J. Pieters 
d'Ostende cette même année. 

Le 29 octobre 1836, on crut a la perte 
du BIENVENU, d'ailleurs annon-
cée par l'assureur Morel. De fait, 
commandé par le capitaine Moris-
son lors d'un voyage de Danzig a 
Anvers avec un chargement de bois, 
le koff se trouva a la cóte peu après 
avoir quitte son port de depart, et y 
"courut les plus grands dangers de 
se perdre corps et biens". 

Les joumaux annoncèrent que le 
chargement serait sauvé mais qu'il 
serait pour ainsi dire impossible 
de renflouer le navire, "tout a fait 

ensablé et trop éloigné de la mer, 
qu'une tempête du Nord-Est avait 
grossi extraordinairement dans notre 
golfe". Le peintre de la mer Petrus 
Nefors s'inspira de ce drame pour 
faire un tableau. 

Mais le navire fut sauvé et resta au 
service de son armateur jusqu'au 5 
décembre 1845, quand il fit nau-
frage sur les Groswick Sands. Un 
"mystère" reste cependant entourer 
cette disparition, du fait que les 
listes publiées a l'époque repren-
nent ce navire non chez De Zetter, 
mais avec la maison Allerwereld 
& C° de Bruges comme proprié-
taire... Mais nous n'avons jamais 
trouvé la moindre trace de cette der-
nière maison. 

Familie Van Iseghem 
(l̂ -̂ ^ partie) 

A nouveau dans cette étude, nous 
introduisons ici l'idée d'une 
"familie" d'armateurs car les Van 
Iseghem furent au moins également 
actifs a Ostende que les Serruys, 
tant dans la vie maritime que dans 
la politique ou le commerce. 

Vu rimportance de cette monogra
phic, nous la diviserons en deux 
parties; la première nous mènera 
jusqu'en 1838. 

La première personne qui nous inté
resse, au début du XVIII""' siècle, est 
Josse Van Iseghem, époux d'Anne 
Garemyn. Nous regrettons toute-
fois de n'avoir pu retrouver leur 
généalogie, et de n'avoir pu recons-
tituer que tres péniblement quelques 
bribes de leur arbre généalogique. 
Nous ne leur avons trouvé que deux 
enfants: Josse et André Jean. 

Le fils Josse ne nous intéresse que 
pour quelques aspects anecdotiques 
et pour sa descendance. En effet, 
nous savons qu'il épousa Marie 
Bracq; or, cette demière familie 
armera des navires a Gand. Un 
fils de Josse et Marie, Lieven Josse, 
naquit a Ostende le 16 mars 1762; 
il décéda fort jeune a Trieste, le 27 
avril 1790, commandant d'une flot-
tille de 3 navires de la flotte militaire 
autrichienne dans laquelle il s'en-
gagea sans doute fin 1784. Cette 
année, il était capitaine du brick 
LOUIS. Du fait de la rupture entre 
Joseph II et la Hollande en 1783, 
une sorte de guerre froide avait été 
provoquée par l'annulation du traite 
de Munster par Joseph II. L'anec
dote est fort bien connue que Lieven 
essaya le 8 octobre 1784, avec 
son LOUIS, de forcer le blocus 
sur l'Escaut et qu'il en résulta la 
fameuse "guerre de la marmite". 
Son navire avait quitte Ostende et 
rejoint Anvers par les eaux intérieu-
res; il y chargea du genièvre a des
tination de Dunkerque. 
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André Jean, l'autre fils de Josse et 
Anne, fut quant a lui un personnage 
clé de l'histoire maritime ostendaise. 
Il naquit a Ostende Ie 29 février 
1736 et y épousa Ie 12 septembre 
1765 Marie Begghe Schuerman, fille 
du grand bailli de Calloo. André 
Jean créa a Ostende une maison de 
banque et de commerce; il devint 
échevin de la ville Ie 10 février 1777. 
Les vieux livres disent qu'il déve-
loppa sa maison en créant une cel-
luie qui s'occupa de l'affrètement de 
navires. En plein essor, il lui ajouta 
bientöt des "comptoirs". Un des 
livres anciens dit encore qu'André 
Jean était "déja armateur a Ostende 
avant 1784". Nous n'avons pu veri
fier cette affirmation, mais il est 
effectivement possible que la maison 
Van Iseghem eut des navires, qu'elle 
aurait perdus a l'occasion de la chute 
de l'Autriche? 

Le sentiment de la bourgeoisie 
ostendaise était franchement "pro" 
autrichien a l'époque et André Jean 
s'accommoda fort bien de ce pou-
voir. Il devint bourgmestre d'Os
tende le Ier mai 1788 et fut la 
personne grace a laquelle le port dut 
son premier développement reel: il 
y fit construire des entrepots, amé-
nager les quais et les dota des pre
mières grues. Le début de la période 
frangaise allait cependant forcer une 
pause a eet essor. 

Dernier bourgmestre de l'époque 
autrichienne, Van Iseghem fut rem-
placé de 1801 a 1805 par l'anglais 
Thomas Blake. Mais il restait fort 
actif dans la vie maritime et fut l'un 
des 9 membres de la première cham-
bre de commerce constituée le 27 
avril 1803. En 1805, il fut a nouveau 
bourgmestre et nous avons tout lieu 
de penser qu'il le resta jusqu'a sa 
mort survenue le 3 décembre 1815. 

André Jean et Marie Begghe eurent 
au moins deux enfants, dont l'un 
fut prénommé André Jean comme 
son père; il naquit le 29 octobre 
1770. Son frère Jean Joseph nous 
intéresse plus particulièrement dans 
cette étude. Il naquit le 10 avril 1784 
et fut président du tribunal de com
merce et membre de la chambre de 
commerce. D'autre part, il fut égale-
ment échevm de la ville d'Ostende. 

Nous étudierons sa descendance 
plus loin dans notre récit. Nous 
avons encore rencontre dans nos 
lectures un autre Van Iseghem au 

XVIII™ siècle, mais nous ne con-
naissons que ses initiales: "P. B. 
A."; il était déja consul du Dane
mark a Ostende en 1768. Nous pen
sons qu'il pourrait être le père de 
Thomas Van Iseghem-Ocket né en 
1801 et que nous retrouverons plus 
loin. 

Dans son étude, Mr. R. Vancraey-
nest n'évoque en 1820 que Van Ise-
ghem-Engels, actif dans le secteur 
de la pêche. Nous ne pouvons le rat-
tacher aux autres personnages, faute 
d'avoir pu trouver une généalogie 
de cette familie. Mais il est certain 
qu'en 1820 la familie ne possédait 
aucun navire de mer. 

Mais passons maintenant a la des
cendance de Jean Joseph. Nous 
savons avec certitude que son fils 

Jean Ignace naquit le 6 février 1816. 
Mais nos faibles connaissances de 
cette généalogie nous forcent a nou
veau a exprimer des réserves quand 
nous formulons 1'hypothese que Jean 
Ignace eut au moins 3 frères: Char
les, Auguste E. et Frangois B. M., 
né en 1828. Nous pensons par 
ailleurs que les quatre frères eurent 
une soeur, Elisabeth. Elisabeth, née 
vers 1830, épousa Balthazar Van der 
Heyde; ils eurent au moins un fils, 
Femand, né en 1855, qui épousera 
sa cousine Jeanne Caroline Serruys. 

Le premier navire de mer que nous 
avons retrouvé enregistré au nom de 
Van Iseghem fut la FLORA, brick 
de 128 tonnes, mais, fait étrange, 
enregistrée a Gand et commandée 
par le capitaine J. Minne en 1833. 
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Ce navire aurait été repris a Monto-
bio de Gand en 1833 et revendu a sa 
veuve en 1834. Nous n'en savons 
malheureusement pas plus. 

Toujours en 1833, nous trouvons, 
cette fois enregistrée a Ostende mais 
sous la raison "Veuve Van Ise-
ghem", la goélette CHARLES de 
135 tonnes, reprise a rarmateur 
anversois J. G. Rücker; son capi
taine fut J. Christen, qui avait com-
mandé la FLORA de Montobio. 
Nous ne nous risquerons a aucune 
hypothese pour ce qui conceme la 
"veuve". 

En 1834, la FLORA fiit remplacée 
par le koff de 169 tonnes ANDRÉ, 
construit en 1815. Nous ne connais-
sons pas son passé. Ce koff flit le 
premier navire enregistré a Ostende 
au nom de "A. & J. Van Iseghem". 
J. Christen fut son capitaine jus-
qu'en 1837, quand il fut remplacé 
par De Graeve. Pour ce koff, c'est 
i'assureur Morel qui nous informe 
encore de sa perte en 1838, lors d'un 
voyage de Liverpool a Ostende. 

En 1835, A. & J. Van Iseghem 
avaient encore acquis la galiote de 
87 tonnes HENRIETTA MAGDA-
LENA construite a Elmshoom en 
1827. Elle avait appartenu au capi
taine H. Kroger de Blankenese 
et subi de grandes reparations en 
1833 au cours desquelles elle fut 
vraisemblablement transformée en 
goélette. Ce navire danois fut rebap-
tisé CESAR et son commande-
ment confié au capitaine De Graeve. 
Nous ne savons pas en l'honneur de 
qui il porta ce nom; nous verrons 
toutefois qu'il sera rebaptisé CON
CORDIA en 1842. 

Le CHARLES de Van Iseghem 
n'apparaït plus aux listes du Bureau 
Veritas après 1837 mais nous ne 
connaissons pas son sort ultime: 
perdu OU vendu? - Il n'apparut en 
tout cas pas dans les listes de sinis-
tres maritimes de I'assureur Morel, 
souvent "rapide" pour declarer un 
navire perdu, et était encore de cons
truction récente; nous le supposons 
done vendu. 

En 1838, quand il ne restait plus que 
le CESAR des premières unites de 
l'armement, nous terminons cette 
première partie de notre monogra
phic par l'histoire d'un cas contro
verse, celui de la goélette de 147 
tonnes PHILOMENE, ancienne-

ment ELISA reprise a J. Valcke-De 
Knuyt. Construite a Ostende en 
1834, elle eut pour capitaine après 
une perte annoncée par I'assureur 
Morel en 1836, J. Dobbelaer, qui 
arborait la flamme "Ol" du Zee
manscollege d'Ostende. En 1838, 
Van Iseghem aurait repris l'ELISA 
tout en début d'année pour la pré
senter sous son nouveau nom en 
vente publique le 13 février. Son 
capitaine, Jan Dobbelaer, 1'aurait 
alors acquise pour 38.450,- francs. 
Mais le 24 septembre 1838, la goé
lette chavira lors d'une tempête a 
quelques 150 milles au large de 
Sébastopol pendant un voyage de 
Kertch et Taganrog (Mer Noire) a 
Anvers, toujours d'après I'assureur 
Morel; elle avait quitte Kertch le 19 
septembre et était chargée de grai-
nes de noisettes; il n'y eut que 2 sur-
vivants a ce naufrage. 

Capitaine J. Van Dyck 

Nous avons retrouvé trace du capi
taine ostendais J. Van Dyck, qui 
commandait en 1833 le grand koff 
JACOBUS de l'armateur anversois 
Witteveen. 

Chez ce dernier, nous trouvons un 
autre capitaine Van Dyck, mais 
dont les initiales étaient "A. E.", 
en 1834-35, commandant du brick 
LODEWYK. Enfin, un troisième 
capitaine de ce nom, mais dont nous 
ne connaissons ni le prénom ni les 
initiales, commanda de 1831 a 1834 
le pleit SANS REPOS. Du point 
de vue de la généalogie reliée a nos 
armateurs, notons encore qu'une 
certaine Marie Th. Van Dyck, fille 
de Comeille, négociant, épousa le 
9 juillet 1861 Fran9ois Denis Van 
Dievoet, né le 22 janvier 1814 et 
a 1'époque "commissionnaire par 
eau" a Bruxelles. 

En 1856, c'est un certain Antoine 
Van Dyck d'Ostende, qui chercha a 
organiser une école flottante a bord 
du voilier LEOPOLD de Van Cuyl; 
mais ce dernier se perdit corps et 
biens et le projet fut abandonné. 

Notons que Van Cuyl arma, entre 
1860 et 1868, un trois-mats barque 
du nom de VAN DYCK... 

Le capitaine J. Van Dyck racheta en 
1834 le brick LOUIS CONSTANT 
de l'armement J. Serruys & C°. 

Cependant, le navire fut transféré en 
1836 a son capitaine, H. Hansen, 
de Means. Malheureusement, il se 
perdit cette année encore, lors d'un 
voyage d'Anvers a Liverpool. 

J. Valcke-de Knuyt - A, Valcke 

La plus ancienne reference que nous 
ayons trouvée du nom "Valcke" est 
celle de Jeanne, qui épousa Jean de 
Cock, fils d'Antoine et Marie Boels, 
et qui avait été marie une première 
fois a Jacqueline Braems. Jean 
1'épousa le 16 aoüt 1671; Jeanne 
était alors la veuve d'Adrien Loonus 
et la fille de Pasquier et Marie 
Schroy, cette demière inhumée "a 
la chapelle des bateliers". Jeanne 
décéda en 1679. 

Entre 1830 et 1838, nous avons 
encore retrouvé un certain "C." 
Valcke, qui fut notamment capi
taine du trois-mats GOUVER
NEUR GRAAF DE BAILLET 
de l'armement brugeois Sinave de 
1830 a 1834. C'est vraisemblable
ment lui qui fut encore le capitaine 
de la goélette EUPHRASIE de J. 
Pieters, armateur ostendais, lors-
qu'elle se perdit lors d'un voyage 
de Marseille a Anvers. 

Cependant, tout en ne disposant pas 
des elements généalogiques néces
saires, nous pouvons écrire que celui 
qui nous intéresse tout particulière-
ment dans le cadre de cette étude 
fut Jean-Baptiste Valcke, époux de 
Rosalie de Knuyt, d'oü le fait qu'on 
le retrouvé typiquement repris dans 
les anciens textes comme "Valcke-de 
Knuyt". 

Nous situons le décès de Jean-Bap
tiste en 1845. Le couple eut au 
moins une fille, Elise Rosalie, née 
en 1811 et décédée en 1890. Rosa
lie épousa le 12 mars 1844 Augus-
tin Benoït Serruys (1790-1862), 
avocat, homme politique et membre 
de notre Congres National en 1830; 
ils eurent 5 enfants, mais qui ne 
jouèrent aucun róle dans le domaine 
maritime, a notre connaissance. 
Nous pensons done que Jean Bap-
tiste eut d'autres fils, qui assurèrent 
la pérennité des affaires maritimes 
de la familie. 

C'est Jean-Baptiste Valcke-De 
Knuyt qui fut l'armateur, a partir de 
1834, de la goélette ELISA de 147 
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tonnes, sans doute baptisée ainsi du 
nom de sa fille, et construite cette 
année a Ostende pour son compte. 
En 1836, l'assureur Morel annonga 
que le navire avait été perdu le 16 
avril, lors d'un voyage de St. Ubes 
a Anvers. De fait, le navire s'était 
échoué sur la cóte mais il fut réparé 
a Ostende et lancé le 13 mai; depuis 
eet accident, la goélette eut pour 
capitaine J. Dobbelaer, qui avait 
la flamme "Ol" du Zeemanscollege 
d'Ostende. Le 12 octobre, le navire 
fiit encore en relache a Cowes avec 
perte de voiles. En 1838, Van Ise-
ghem aurait repris l'ELISA tout en 
début d'année pour la présenter sous 
son nouveau nom, PHILOMÈNE, 
en vente publique le 13 février. Son 
capitaine. Jan Dobbelaer, 1'aurait 
alors acquise pour 38.450,- francs. 
Un rapport de sinistre maritime indi-
que que la PHILOMÈNE fit nau-
frage a quelques 150 milles au large 
de Sébastopol au cours d'une tem-
pête le 24 septembre 1838, cinqjours 
après avoir quitte Kertch et Tagan
rog (en Mer Noire) pour Anvers, 
chargée de graines de noisettes. Il 
n'y eüt que deux survivants. Notons 
que le petit navire est encore repris 
plus tard dans le registre du Bureau 
Veritas, entre 1838 et 1839, chez 
l'armateur Van Iseghem d'Ostende, 
toujours sous le même nom, et avec 
J. Dobbelaer comme capitaine... 
Mystère? 

Un autre navire, AUGUSTE, égale-
ment une goélette en bois bien que 
répertorié également comme "bri-
gantine", fut construit en 1838 chez 
Laueris & Royon a Ostende et lancé 

le 16 juin 1838 pour J. Valcke-de 
Knuyt. Notons que le fils du couple 
Serruys-Valcke, né en 1845, portera 
le nom de ce navire... 

Le registre Veritas de 1846 reprend 
notre AUGUSTE mais avec la 
"Veuve" J. Valcke-De Knuyt comme 
propriétaire au Ier janvier 1846, ce 
qui laisse a supposer que l'armateur 
décéda en 1845. Quant au navire, il 
fit naufrage sur un banc de la rivière 
Goree en 1846 (Senegal). 

Valcke-de Knuyt, d'après l'alma-
nach de Bruxelles de 1841, fut 
vice-president de la chambre de 
commerce ostendaise; il habitait 
alors au n° 74 de la rue Longue; 
au nombre des membres de cette 
chambre de commerce, on trouve 
encore un de Knuyt-De Brouwer, 
que nous ne pouvons toutefois pas 
lier aux maigres elements généalo-
giques que nous avons retrouvés. 
Cet almanach indique par ailleurs 
que notre armateur était également 
actif dans le domaine de la pêche 
maritime. De fait, au 31 décembre 
1845, nous dénombrons 5 bateaux 
de pêche, appartenant toutefois a un 
certain Valcke-Van Hercke. Il est 
encore repris a 1'almanach de 1851 
et a celui de 1861, mais plus en 
1868. 

Dans les années 1850, notons les 
naissances de Pierre et Alice Valcke. 
Nous ne savons pas qui furent leurs 
parents, mais trouvons interessant de 
noter qu'ils épouseront d'autres per-
sonnages qui eurent un nom connu 
dans notre grande saga des arma-
teurs ostendais: 

- Pierre Valcke (1856-1925) épou-
sera en effet en 1892 Louise Ser-
ruys (1840-1918), fille de Joseph 
(1807-1888) et Louise Wouters; 
Joseph Serruys était un fils de Fran-
9ois (1771-1855) et Marie Jeanne 
Meynne (1781-1872). 

- Alice, née a Ostende le 8 avril 
1850, y épousera le 27 aoüt 1870 
Frederic Vanden Abeele (8/6/1848-
9/1/1909), fils de Louis-Gustave 
(14/08/1819-27/10/1870), directeur 
gérant des Messageries van Gend a 
Ostende et qui arma le trois-mats 
FREDERIC; Frederic épousa 
Mathilde Royon (Ostende 
10/8/1818-15/5/1910). Le monde 
est petit... 

Nous retrouverons la suite de cette 
monographic en 1868, quand l'ar-
mement fut relancé par A. et J. B. 
Valcke. 
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Belgische kolonisatieprojecten in de 19de eeuw 

De Belgische Rio Nunez kolonie 

Aan de Westkust van Afrika, in 
het huidige Guinea, stort zich een 
klein riviertje in de Atlantische 
Oceaan: de Rio Nunez, ook Tigui-
lita geheten. Het is geen bruisende, 
kolkende, noch indrukwekkende 
Congostroom, noch is het de Ama
zone of zelfs maar de Rijn. Het 
is een rivier van de omvang van 
onze Schelde, die slechts over een 
beperkte afstand bevaarbaar is en 
haar oorsprong vindt in het Fouta 
Djalon bergmassief De Rio Nunez, 
genoemd naar de Portugees Nuno 
Tristao, is 180 km lang met evenwel 
een groot verval. De monding is 
ruim 3 km breed, snel afnemend 
tot 500m bij Victoria en nog nau
welijks lOOm bij Boké. Hetzelfde 
geldt voor de diepte die op een 
zelfde afstand vermindert van 17 tot 
slechts 2 meter, met nog maar 10 
meter bij Caniope. De rivier zou in 
ons land nooit bijzondere aandacht 
hebben gekregen, ware het niet dat 
België, vrij kort na zijn onaf
hankelijkheid, op beide oevers zijn 
eerste kolonie stichtte. Een ver
geten zaak, zoals de Tientsin-con-
cessie in China, maar daarom niet 
minder boeiend. 

Vóór de komst der Europeanen 
behoorde de streek in de 13de eeuw 
tot het Mali-negerrijk dat bijzonder 
uitgestrekt was en grote delen van 
het huidige Guinea en Mali omvatte. 
Toen de Portugezen in 1456 onder 
Da Cadamosto, de kust verkenden 
tot de Geba-rivier en in 1458 onder 
Diego Gomes tot kaap Palma, ging 
de structuur van het rijk zich vrij 
spoedig wijzigen. De handel met 
de Portugezen dreef de bevolking in 
grote getallen naar de kust. Intussen 
drongen geïslamiseerde Peul-volke
ren vanuit Senegal en Mauritanië 
verder door in zuidelijke richting. 
Het waren herders en nomaden. 
Dankzij hun rijkdom aan vee bereik
ten ze een hoog aanzien bij de 
autochtone stammen. Geleidelijk 
aan onderwierpen ze, verdreven ze 
of assimileerden ze de oorspronke

lijke bewoners en stichtten ze lokale 
rijken die zich in een soort confede
ratie van negen staten hadden ver
enigd, waarvan Fouta Djalon er één 
was. Hun connecties met de blan
ken, her en der aan de kust geves
tigd in factorijen, waren vooral op 
slavenhandel gericht. Met deze 
commercie, deels ten onrechte op 
de blanke schouders geschoven, 
maakten de negerhoofdmannen zich 
schuldig aan medeplichtigheid door 
de verkoop van eigen stamgenoten 
aan de Europeanen. In elk geval 
sloot het bestaan van een confede
ratie van staten geenszins wanorde 
uit noch lokale oorlogen, die overi
gens een hoogtepunt -en tegelijk een 
breekpunt- bereikten op het ogen
blik dat de Belgen zich in de streek 
vertoonden. 

Franse belangstelling 

De echte kolonisatie was inmiddels 
op gang gekomen. In Algerije waren 
de Fransen reeds aanwezig sedert 
1830, in zuidelijk Afrika de Hollan
ders sedert 1652. De Britten hadden 
vestigingen in Sierra Leone en de 
Goudkust, de Portugezen in Angola 
en Mozambique en tenslotte nog
maals de Fransen in Senegal. De 
Engelsen die zich reeds in 1816 aan 
de Gambia hadden gevestigd in het 
Fort St James, zagen wel wat in 
een verbinding over land met hun 
Freetown vestiging in Sierra Leone 
en gingen daarom het Fouta Djalon 
gebergte verkennen. Maar de expe
ditie, in 1816 aan de Rio Nunez 
afgezet, bereikte haar doel niet. 
De Fransen van hun kant zochten 
hun handelsbedrijvigheid naar het 
zuiden uit te breiden, zonder in 
het vaarwater der Britten terecht te 
komen, die al heel wat steunpunten 
aan de Guinese kust bezetten. Nadat 
René Caillé in 1827 een eenzame 
tocht naar Tombouctou had aange
vat vanaf de Rio Nunez, stoomde 
de Franse oorlogsbodem Fine in 

1839 dezelfde rivier op om de Lan-
dumanen te straffen die het jaar 
daarvoor enkele factorijen hadden 
geplunderd. Deze expeditie had tot 
resultaat dat de Fransen voortaan 
vrije toegang tot de rivier kregen 
(Verdrag van 1.8.1839) en andere 
"comptoirs" mochten oprichten. Het 
volgend jaar, op 27 juli 1840, werd 
Boké onder Franse vlag geplaatst 
door Luitenant-ter-zee Du Crest de 
Villeneuve. Een permanente aan
wezigheid was echter niet mogelijk, 
zodat de onrust en de plunderingen 
weer de kop opstaken. In 1845 trad 
Luitenant-ter-zee Laffont de Ladé-
bat op tegen de Braga's en dwong 
op 27 mei een handelsverdrag af 
In 1849 tenslotte zetten de Landu-
manen de streek op stelten. Weer 
grepen de Fransen in, daarbij gehol
pen door de Belgische schoener 
Louise-Marie onder commandant 
Van Haverbeke. Boké werd bezet 
en de koning der Landumanen afge
zet. Deze gezamenlijke actie werd 
later bekend onder de naam "Frans-
Belgische expeditie van Boké". 

Wie waren deze stammen die het 
de Fransen zo moeilijk maakten? 
Langsheen de Rio Nunez woonden 
de Braga-kustbewoners, in het 
midden de Naloes met als centrum 
Caniope en noordelijk de Landuma
nen rond Boké. Het waren zoge
naamde Peul-volken, van de groep 
der Mande of Mandingo. Verder 
naar het zuiden, langsheen de kust, 
leefde ook een gemengde bevolking 
van Sousous. De Peul-negers waren 
in de 16de en 17de eeuw vanuit het 
noorden naar de Fouta Djalon afge
zakt en hadden zich, zoals reeds ver
meld, met de plaatselijke bevolking 
vermengd of ze verdreven. Hun taal 
was het Mande en hun godsdienst de 
Islam. De Fransen noemden deze 
streek de Rivieres du Sud, in tegen
stelling tot de noordelijke rivieren 
zoals de Senegal, de Gambia of 
de Casamance. Tot deze zuidelijke 
rivieren kon men ook de Pongo, 
de Fatala of de Componi rekenen, 
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die alle afdaalden van het Fouta 
Djalon bergmassief en brede vrucht
bare valleien vormden; een rijke 
en dichte plantengroei (regenwou
den) zorgde voor voedsel voor de 
bevolking. Op het ogenblik dat Van 
Haverbeke er arriveerde waren er in 
totaal 10 handelsposten: 5 Franse, 
3 Engelse, 1 Amerikaanse en 1 
inlandse. Boké was een belangrijk 
handelsknooppunt waar de karava
nen van de andere negerstaten toe
kwamen met producten die met de 
blanken konden geruild worden. 

Belgische belangstelling 

Ook bij de Belgen bestond interesse 
voor overzeese handel maar minder 
voor kolonisatie, na de complete 
mislukking van het Santo Tomas 
experiment in Guatemala enkele 
jaren daarvoor. Reeds in 1844 voer
den Belgische handelaars goederen 
uit naar de Rivieres du Sud. Maar 
wegens de moeilijkheden die onze 
schepen ondervonden vanwege de 
Britten aan de Gambia en in Sierra 
Leone, stelden enkele zakenlui aan 
de regering voor een factorij te 
stichten op de kust, waar de goe
deren konden opgeslagen en ver
handeld worden. De regering van 
Charles Rogier stemde eind 1847 
ermee in en gelastte Luitenant-ter-
zee Joseph-Edouard Van Haverbeke 
de havens en rivieren van deze 
kuststrook te verkennen en er de 
commerciële voordelen en moge
lijkheden van te onderzoeken. Hij 
kreeg de beschikking over de schoe
ner Louise-Marie die zijn sporen 
had verdiend bij het overbrengen 
van kolonisten naar het reeds ver
melde Santo Tomas. Het schip was 
uitgerust als oorlogsvaartuig met 10 
kanonnen en had een waterverplaat
sing van 200 ton. 

In december 1847 verliet Van Haver
beke België. Hij bezocht alle rivier
mondingen vanaf het eiland Goree 
in Senegal om tenslotte voor de 
Rio Nunez te arriveren. Hij vond 
de rivier uiterst geschikt voor een 
handelsnederzetting. Daarentegen 
leenden de oevers zich niet tot de 
stichting van een landbouwkolonie, 
wegens het tropisch-vochtige kli
maat. Anderzijds zou mettertijd een 
levendige handel tot stand kunnen 
worden gebracht door uitwisseling 
van relatief goedkope en eenvou
dige Belgische of Europese produc
ten tegen palmolie, lijm, hout, ivoor, 
goudpoeder of zelfs struisvogelve

ren. Van Haverbeke's besluit was 
vlug genomen. Hij ging onderhan
delen met Lamina, chef der Naloes, 
die zijn residentie te Caniope had. 
En in plaats van een handelsverdrag 
wist hij van Lamina een gebiedsaf-
standsovereenkomst los te maken. 
Op 4 maart 1848 zetten beiden 
hun handtekening onder een ver
drag waardoor, onder voorbehoud 
van het akkoord van de Koning der 
Belgen, de beide oevers van de Rio 
Nunez, over een breedte van telkens 
één mijl (1852 m) en begrensd in het 
noorden door de Marigot (verzande 
rivierarm) de Rapas en in het zuiden 
door Victoria, aan België toebedeeld 
werden. Het gebied besloeg ruim 
150 km^ 

Belgisch Naloeland 1848 

De corpulente Lamina was niet 
alleen chef van de Naloes die in 
en om het gebied woonden waar de 
Belgen nu heer en meester waren. 
Hij was ook landbouwer en een 
gewiekst handelaar, die in het geslo
ten akkoord (cfr. vertaling van oor
spronkelijke tekst aan het einde van 
dit artikel) een aardige bijverdienste 
zag. Immers, conform artikel 8 ver
bond België zich ertoe jaarlijks een 
som van 1000 gourdes (ca. 5000F) 
te betalen in de vorm van goederen. 
Bovendien zou elke Belg die een 
stuk grond wou aanschaffen om er 
zich op te vestigen, 10 gourdes in 
goederen dienen te betalen voor elke 
100 yards terrein (artikel 3). Ten
slotte kreeg hij bij de afsluiting van 
het verdrag de som van 300 gourdes 
als geschenk. De ware betekenis 
van de overige artikels van het ver
drag moet de chef evenwel ontgaan 
zijn. Want in werkelijkheid had hij 
in eigen naam en deze der verbonden 
Naloestammen getekend voor "de 
afstand in volle soevereiniteit aan 
België" van het beschreven grond
gebied (art. 1). Bovendien had hij 
zich ertoe verbonden om met alle 
beschikbare middelen de Belgische 
onderdanen, hun goederen en eigen
dommen te beschermen en te ver
dedigen en mocht hij daarvoor geen 
tegenprestatie vragen (art. 5). Verder 
behield België zich het recht voor 
het gewoonterecht van de Naloes op 
te heffen mochten plunderingen of 
misbruiken zich voordoen. In de 
ogen van Lamina had het verdrag 
blijkbaar de waarde van een handels
verdrag en moest voor hem de toe
komst uitwijzen wat er verder van 
zou geworden. In afwachting bleef 

alles bij het oude, want, zoals we 
zullen zien, volgde er geen militaire 
bezetting noch enige commerciële 
vestiging. 

Voor Van Haverbeke en zijn tijdge
noten betekende dit verdrag de ver
werving van een heuse kolonie. Bij 
zijn terugkeer in België informeerde 
de regering trouwens bij de buiten
landse mogendheden naar eventuele 
bezwaren. Toen die er niet bleken te 
zijn, onderschreef ze met het KB van 
27 december 1848 de termen van 
het verdrag. Reeds de daaropvol
gende dag verliet de Louise-Marie 
de Antwerpse haven met bestem
ming de Nunez-kolonie. Ditmaal 
luidde de opdracht het akkoord van 
de Koning der Belgen aan Lamina 
over te brengen, officieel bezit te 
nemen van het grondgebied en han
delsbetrekkingen aan te knopen. Ook 
moest Van Haverbeke trachten een 
gelijkaardig verdrag te sluiten met 
Majoré, de chef der Landumanen, 
zodat het gebiedsdeel over de ganse 
lengte van de rivier kon doorgetrok
ken worden. 

Op de avond van 9 februari 1849 
voer de Louise-Marie de Nunez op 
maar raakte vast op de zandbanken 
van de 11e Longue in het midden 
van de stroom. Nadat het zich bij 
hoog tij had losgetrokken, voer het 
schip verder stroomopwaarts naar 
Rapas waar Van Haverbeke op de 
13 de arriveerde en kort daarna met 
Lamina het definitief verdrag beze
gelde. Maar dan wachtte Van 
Haverbeke een verrassing. Een 
Engels korvet, de Favorite, was 
hem gevolgd tot Rapas. De gezag
voerder verzocht om een onderhoud 
met de bevelhebber van de Bel-

Commandant J.E.Van Haverbeke 
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Louise-Marie: Oorlogsschoener van 200 ton, uitgerust met 10 l<anonnen. In dienst van 
de Koninidijlce Marine van 1840 tot 1860. Ondernam talloze handelsmissies in Afrika 
en Amerika. Onderscheidde zich bij de slag om Boké (Rio Nunez) in 1849 onder bevel 
van Commandant Van Haverbeke. Verzekerde ook de visserijwacht in de Noordzee. 

gische expeditie om in naam van 
de gouverneur van Sierra Leone te 
protesteren tegen de bezetting van 
de Rio Nunez. De Britten baseer
den zich daarbij op een Frans-Brits 
akkoord om mekaar in West-Afrika 
niet in de weg te lopen. Dat hield 
echter niet de minste verplichting in 
voor ons land, zoals Van Haverbeke 
liet opmerken. Deze manier van 
optreden karakteriseerde helemaal 
de Britten, die overal ter wereld 
de bezetters van vreemd grondge
bied op zulke wijze intimideerden 
en waarbij vooral de Fransen het 
mikpunt waren. Wat België betrof 
vond men dat ons land "zich niet 
met voldoende energie zou kunnen 
inzetten voor de verdediging van zijn 
rechten". (Wat spijtig genoeg bij tal 
van gelegenheden juist bleek te zijn, 
behalve dan onder Leopold II.) 

Strafexpeditie naar Boké 

Na dit kort incident bereidde Van 
Haverbeke zich voor op een ont
moeting met Majoré, chef der Lan-
dumanen, gepland voor 26 februari. 
Maar er deden zich onverwachts 
moeilijkheden voor die hun oor
sprong vonden in de politiek van de 
Engelsen in deze streek. Zij hadden 
er inderdaad belang bij Majoré tegen 
de Belgische aanwezigheid op te 
zetten omdat ze vreesden dat Van 
Haverbeke zou pogen ook Landuma 
in te palmen, waarvoor Groot-Brit-
tannië eveneens belangstelling had. 

De Franse handelaars in de streek 
moesten er het eerst aan geloven, 
zowel zij die in Boké verbleven als 
die uit Naloeland. Zij werden ver
dreven en hun bezittingen werden 
geplunderd. De Engelse handelaars 
bleven uiteraard ongemoeid. 

De aan de Nunez gevestigde han
delaars sloegen dan de handen in 
elkaar en besloten een beroep te 
doen op commandant Van Haver
beke om de toestand te klaren. Deze 
ging dan eerst Majoré opzoeken 
maar slaagde er niet in hem tot rede 
te brengen. Enige tijd later kwamen 
de Franse korvetten La Recherche, 
onder kapitein de la Tocnaye, en 
La Prudente, onder commando van 
de Kerhallet, die van de moeilijkhe
den op de hoogte waren gebracht, 
bijstand verlenen. Samen deden 
ze nog enkele verzoeningspogingen 
maar uiteindelijk moesten ze beslui
ten tot een gewapend optreden, dat 
gepland werd voor 24 maart. Bij 
de voorbereidingen bleek echter 
geen van beide Franse schepen voor
bij Victoria te kunnen geraken, ter
wijl onze Louise-Marie niet verder 
dan Vakaria, voorbij Rapas, kwam 
wegens de geringe diepte van de 
stroom. Een handelsbark van 400 
ton, de Emma, werd dan door kapi
tein Witteveen en zijn Antwerpse 
reder Cohen ter beschikking gesteld 
voor de actie op Boké. Ook een 
Franse handelaar stelde een kleine 
schoener, de Dorade, op. De goe
deren werden afgeladen en in de 
plaats kwamen de kanonnen van het 

Belgische en de Franse vaartuigen. 
De Britse onderhorigen te Boké, 
oorzaak van alle ellende, werd te 
kennen gegeven dat de rivier zou 
geblokkeerd worden en dat ze zich 
best met hun goederen in veilig
heid zouden brengen. Waarop de 
Engelsen hooghartig antwoordden 
en eventuele schade ten laste van de 
"verbondenen" legden. 

Onder het bevel van kapitein de la 
Tocnaye arriveerde de gezamen
lijke legermacht voor de stad. Na 
een ruim één uur durend inleidend 
vuur van de scheepskanonnen en 
geweren, werden de mariniers aan 
land gebracht, waar ze de heuvels 
opstormden in de richting van de 
met artillerie verdedigde en met 
palissades omringde stad en resi
dentie van de chef Deze laatste 
werd vrij spoedig door een projec
tiel getroffen en sloeg op de vlucht. 
In de stad zelf maakten de mariniers 
vrij snel een einde aan de weer
stand van de negersoldaten die de 
bossen invluchtten. Na enkele uren 
was de slag gestreden en werden de 
mariniers terug aan boord genomen 
samen met de gewonden en enkele 
doden, 's Anderendaags -25 maart
werd de terugtocht naar Vakaria 
aangevangen. De nacht werd op 
de Louise-Marie doorgebracht en 
op de 26ste lichtte het vaartuig het 
anker om onder dekking van de 
Dorade en de Emma de rivier af 
te varen richting Victoria. Onder 
voortdurend geweervuur en pijlen
regens van de Landumanen vanop 
beide oevers en bij een temperatuur 
van 45° in de schaduw, liep tot over
maat van ramp het schip dan nog 
vast op een bank in een bocht. Dit 
had een concentratie van vuur voor 
gevolg dat door de Dorade en de 
Emma werd beantwoord. Uitein
delijk kon de Louise-Marie door 
de Emma uit haar netelige positie 
bevrijd worden en voer men verder 
naar Victoria. 

Ingevolge een overeenkomst die 
met hem was getroffen door de 
verenigde commandanten onder de 
voorwaarde dat hij zich zou onder
werpen, werd Togo, de broer van 
Majoré, terug op de troon geplaatst 
waarvan hij een jaar voordien was 
verjaagd. Het was dan ook met deze 
laatste dat Van Haverbeke een han
delsverdrag aanging waarbij we han
delsfactorijen op de boven-Nunez 
mochten oprichten en de Landuma
nen van hun kant beloofden onze 
belangen te verdedigen. Ook werd 
België een grondgebied aangeboden 
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Op 4 maart 1848 ondertekende Luitenant-ter-zee J. Van Haverbeke, bevelhebber van 
de tweemaster "Louise-Marie", een overeenkomst met lioofdman Lamina waarbij 
deze afstand deed van territoria gelegen langs de Rio-Nunez (Guinea). Een andere 
hoofdman, Boka of Debokké verzette zich hiertegen, zodat een Frans-Belgische inter
ventie volgde. J.P. Clays geeft de aanval weer op de residentie van die chef door de 
Belgische driemaster "Emma" en de Franse tweemaster "Dorade" op de 24 ste maart 
1849. De Belgische kolonie van Rio Nunez bestond slechts enkele jaren en had geen 
officieel karakter. 

met eenzelfde breedte als Naloe-
land. Dit verdrag kende evenwel 
geen lang leven. Enerzijds kwam 
Togo de termen ervan niet na en 
anderzijds werd het door onze rege
ring niet onderschreven en in 1851 
zelfs totaal vervallen verklaard. 

Op 10 april vatte Van Haverbeke de 
terugreis aan en op 17 juni kwam 
hij aan in Doel, waar hij wegens het 
uitbreken van cholera in quarantaine 
moest blijven. De commandant 
werd geridderd in de Leopoldsorde, 
evenals trouwens de la Tocnaye en 
de Kerhallet. Later werd hem nog 
het Franse Legion d'Honneur ver
leend voor aan Frankrijk bewezen 
diensten. 

Valorisatie van de kolonie 

Landuma met Boké werd zodoende 
niet Belgisch. Bleef alleen Naloe-
land, waarvoor het publiek zich 
echter niet interesseerde en waar
over in de pers met nauwelijks een 
woord werd gerept. Alleen in het 
parlement, bij de bespreking van 
het budget van Buitenlandse Zaken, 
kwam jaarlijks de kolonie ter sprake. 
Niet om te informeren naar de 
stand der zaken aldaar maar om 
de uitgave van de jaarrente aan 
Lamina te bekritiseren. De 1000 
gourdes waren voor de parlemen
tairen teveel. De Belgen van toen, 
met de moeilijkheden met Neder
land nog niet lang achter de rug, 
waren niet avontuurlijk aangelegd. 
In de kamerzitting van 10 novem
ber 1848, kort na de terugkeer van 
Van Haverbeke en een maand voor 
de goedkeuring bij KB van het door 
hem gesloten verdrag, sprak volks
vertegenwoordiger Sinave zelfs 
"over de bedoeling om ongelukkige 
Belgen de dood in te sturen in dit 
verpestende land". En ook toen Van 
Haverbeke nog maar amper Ant
werpen had verlaten voor zijn eerste 
tocht (16.12.1847), had volksverte
genwoordiger Sigart op 25 januari 
1848 de minister van Buitenlandse 
Zaken, C. d'Hoffschmidt, geïnter
pelleerd over de bedoelingen van de 
tocht. 

De regering stond evenwel una
niem achter de onderneming omdat 
de Belgische handel en nijverheid 
ermee gediend waren. Uit statistie
ken bleek immers dat het de hande
laars voor de wind ging in Afrika. 
Wat België betrof was op nauwe
lijks vier jaar tijd de waarde van de 

verhandelde goederen tot 2 miljoen 
frank opgelopen, een niet onaardig 
bedrag voor die tijd. De Belgische 
schepen deden trouwens nog andere 
havens aan dan Victoria; ook Tene-
rife, Goree, de Gambia en Sierra 
Leone werden aangelopen. De poli
tiek van de regering bestond erin 
deze handelsrelaties uit te breiden 
en ze daadwerkelijk te steunen. 
Zoals de minister van Buitenlandse 
Zaken aan de heer Sigart ant
woordde "werden sedert enkele tijd 
handelsbetrekkingen met de Afri
kaanse kust aangeknoopt, die tame
lijk gunstige resultaten opleverden. 
Ter consolidatie en uitbreiding van 
deze relaties is het vaartuig (de 
Louise-Marie) uitgezonden. Het 
is mogelijk dat later een nederzet
ting (pied-a-terre) of een fort wordt 
opgericht, maar geen kolonie, om 
onze handel met de streek te verze
keren...". 

Toen enkele maanden later com
mandant Van Haverbeke toch met 
een kolonie afkwam, zag men er 
geen bezwaar in toch maar een stap 
verder te zetten. Toch dacht men er 
niet aan zelf bezit te nemen van het 
territorium want d'Hoffschmidt had 
in zijn antwoord aan Sigart toege
voegd: "Wanneer het er zal op aan
komen factorijen of nederzettingen 
op te richten, zal het niet de rege
ring zijn die zich hiermee zal belas

ten. Ze zal uitsluitend met subsidies 
helpen om ze tot stand te brengen". 
Maar toen het op daden aankwam 
ging de regering zover niet. Zo 
kreeg in 1851 reder Cohen die Van 
Haverbeke had geholpen door de 
Emma ter beschikking te stellen 
-waarvoor hij geen vergoeding zou 
ontvangen- geen gevolg op zijn 
verzoek om een voorschot van 
150.000F, waarmee hij een neder
zetting wou oprichten met maga
zijnen en zelfs een kazerne voor 
de legering van ter plaatse gerecru-
teerde negersoldaten. Ook het rap
port van onze consul in Goree, de 
heer Bols, die in 1854 de kolonie 
bezocht, leverde geen resultaten op. 
Hij stelde vast dat de streek zeer 
geschikt was voor handel, maar 
dat tevens Frankrijk, Engeland en 
de Verenigde Staten belangstelling 
voor de Nunez hadden. Hij had 
waardering voor de inspanning van 
de regering om jaarlijks een oor
logsschip ter plaatse te zenden, maar 
was niettemin van oordeel dat er 
meer diende gedaan te worden voor 
de bevordering en de bescherming 
van onze handel. Hij vond nl. 
dat een permanente aanwezigheid, 
vooral onder de vorm van de "ver
plaatsbare forten" die de oorlogs
bodems van de Koninklijke Marine 
waren, noodzakelijk was wegens de 
politieke instabiliteit en het ontbre
ken van elk politietoezicht. 
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Due de Brabant 

Maar er waren ook tal van negatieve 
bemerkingen, zoals die van volks
vertegenwoordiger Osy in de Kamer 
op 25.6.1851, die vooral kritiek had 
op de manier waarop de regering 
het verdrag met Lamina had aan
vaard "zonder te onderzoeken of de 
natie wel op die ingeslagen weg 
wou verder gaan". Ook een ver
slag van commandant Petit van de 
brik Due de Brabant, die in 1855 
de kolonie had bezocht, was eerder 
vernietigend: "Volgens mij is het 
tijd het verdrag van 1848, waaruit 
we geen enkel voordeel halen, te 
verbreken". 

Feit is alleszins dat de regering geen 
aanstalten maakte om een fort op te 
richten, soldaten te zenden of zelfs 
maar een nederzetting te stichten. 
Dat sloot dan evenwel weer niet uit 
dat elk jaar een vaartuig naar de 
Rio Nunez werd gestuurd, al was 
het maar om Lamina's rente uit te 
betalen. Dit was de enige manier 
waarop onze regering onze aanwe
zigheid en rechten in dit deel van 
West-Afrika deed gelden. Het was 
de Louise-Marie onder comman
dant Van Haverbeke die in het begin 
van elk jaar het rijk van Lamina 
aandeed. Een enkele maal gebeurde 
dit onder het bevel van commandant 
Petit. Ook de brik Due de Brabant 
ondernam in 1855 onder diezelfde 
commandant Petit een memorabele 
tocht. Dit schip bracht toen de zoon 
en de neef van Lamina terug naar 
hun vaderland, nadat ze eerder, in 
1852, aan boord van de Louise-
Marie naar België waren gebracht 
om er een Europese opvoeding te 
krijgen. De Due de Brabant lag 

« 

voor anker voor het eiland Gon
zales, van waaruit consul Bols de 
jongelui begeleidde naar Caniope. 
Later bracht Carimon, de broer 
van Lamina, een beleefdheidsbe
zoek aan Petit. Over deze gebeur
tenis werd zelfs een memorandum 
opgesteld en gepubliceerd in de 
Moniteur. In 1856 verscheen voor 
een laatste maal een Belgische 
oorlogsbodem voor Victoria en 
Caniope. Het was alweer Van 
Haverbeke die het bevel voerde. Zo 
was het hij die onze eerste kolonie 
tot stand had gebracht die er ook, zij 
het ongewild, het laatste hoofdstuk 
van afsloot. 

De kolonie wordt opgeheven 

Alle tekens wezen er inderdaad 
sedert de aanvang op dat de Rio 
Nunez niet lang in ons bezit zou 
blijven. Er was de besluiteloosheid 
van onze regering, het gebrek aan 
belangstelling van het publiek en het 
ontbreken van doorzettingsvermo
gen bij de reders en handelaars die 
de Nunez aandeden. Zij wensten 
of durfden geen initiatief te nemen 
of zwichtten voor het investeringsri
sico. Er was echter vooral de tegen
kanting van het parlement, zoals we 
reeds konden merken aan de uit
latingen van enkele volksvertegen
woordigers. Een pertinente vraag 
omtrent de toekomst van onze kolo
nie werd gesteld door afgevaar
digde Moncheur in de zitting van 
19 februari 1858: "Naar aanleiding 
van het verdrag dat met de chef 
van de inboorlingen werd gesloten, 

werden belangrijke verbintenissen 
aangegaan in deze streek, die thans 
nog altijd niet werden bekend 
gemaakt. Er blijven nog talloze goe
deren in dit land die wachten op uit
wisseling met Afrikaanse producten. 
Werden er maatregelen getroffen 
om deze belangen te beschermen? 
De door de Nunez bevloeide landen 
zijn ver van onbelangrijk voor de 
handel. Het is dan ook spijtig dat 
we er onze positie, die we door 
het verdrag hadden verkregen en 
die door beter toegeruste landen zal 
worden overgenomen, niet hebben 
kunnen handhaven. Ik vrees dat het 
ons afgestane eigendomsrecht voor 
altijd verloren is". Het was een 
ultieme en wel zeer onverwachte 
verdediging van het koloniaal sta
tuut, die echter veel te laat kwam. 

Reeds in 1855 was Graaf Vilain 
XIIII, toenmalig minister van Bui
tenlandse Zaken, tot de slotsom 
gekomen dat wegens de Frans-Britse 
overeenkomsten inzake West-Afrika 
en de oprichting van een vrijhaven 
op het eiland Goree door de Fran
sen, het belang van de Nunez-kolo-
nie sterk was afgenomen. Omdat 
bovendien de aan Lamina toege
kende voordelen het ongenoegen 
en de jaloersheid van zijn buren 
opwekten en aanleiding gaven tot 
nog meer moeilijkheden en onlusten 
"heeft de regermg van de Koning 
besloten het akkoord van 4 maart 
1848 op te zeggen"; onze consul-
generaal in Goree werd met deze 
missie belast. Enkele maanden later, 
op 16 april 1856, deelde de minis
ter het overlijden van Lamina mee 
en meteen de laatste betaling van 
de jaarrente, maar, zo voegde hij 
eraan toe, " ... zo hij nog in leven 
ware, dan zou ik de subsidie afge
schaft hebben, die werkelijk tot niets 
diende". Wat de bescherming van 
onze belangen aldaar betrof kon de 
regering niets anders beloven dan 
eventuele hulp door onze consul in 
Goree. En vermits consul Bols 
over geen enkel middel, laat staan 
militaire macht, beschikte om zijn 
gezag te doen gelden, kon de veilig
heid der Belgische schepen, onder
danen, goederen en eigendommen 
niet gewaarborgd worden. 

Maar de regering gaf hoog op van 
het belang van ons consulaat-gene
raal in Goree en in het antwoord 
aan de reeds eerder geciteerde Mon
cheur stelde ze zelfs de oprichting 
van een handelsvennootschap door 
Belgische industriëlen voorop, die 
in de plaats van de regering de jaar-
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lijkse rente aan de chef der Naloes 
zou betalen. Kwam daar niets van 
terecht dan zou ze een nieuwe over
eenkomst met de Naloes aangaan 
(19.2.1858). Dit laatste was de 
regering van Pieter De Decker al 
sedert 1856 van plan en het was 
Charles Rogier die het door onze 
consul liet uitvoeren. Op 23 april 
1858 sloot deze laatste een overeen
komst met Towl, de nieuwe chef der 
Naloes, waarbij het verdrag van 4 
maart 1848 werd opgezegd en de 
betaling van de rente werd stopgezet. 
De territoriale bepalingen werden 
eveneens definitief uit de over
eenkomst gelicht, maar de meeste 
voordelen uit het oorspronkelijk ver
drag bleven gehandhaafd. Onze 
parlementairen konden gerust zijn: 
ons budget zou voortaan niet meer 
bezwaard worden met een zo 
"monumentaal" bedrag als 5000F 
voor een grondgebied van 150 km !̂ 
De nieuwe conventie werd voorge
steld als een uiting van de bezorgd
heid van de Belgische regering voor 
de bescherming van onze handels
belangen in Afrika. 

België was zijn eerste kolonie kwijt 
door de kortzichtigheid en de schraap-
zucht van zijn regeerders. En dit pre
cies na 10 jaren soevereiniteit. Maar 
er waren ook enkele prominenten 
die er anders over dachten. In volle 
Congo-euforie (1889) schreef Brial-
mont over de Nunez-kolonie: "Zo 
de poging geslaagd ware geweest, 
zoals de eerste resultaten lieten ver
hopen in 1849, dan waren wij Frank
rijk, Engeland en Duitsland 35 jaar 
voor geweest op de kusten van West-
Afrika". 

Franse inbezitneming 

Het was Frankrijk dat onze plaats 
ging innemen. Op 28 november 
1865 sloot dit land met chef Towl 
een verdrag dat het Franse protecto
raat over Mainland uitriep en op 21 
januari 1866 werd het gevolgd door 
een gelijkaardig verdrag met Douka, 
chef der Landumanen. Beide neger-
rijken werden later ingelijfd bij 
Frans Guinea, dat een kolonie zou 
vormen binnen de grote federatie 
van Frans West-Afrika. 
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Verdrag van 4 maart 1848 (vertaling) 

Verdrag tussen Luitenant-ter-zee Van Haverbeke, commandant van de Belgische oorlogsbodem 
Louise-Marie, handeland in naam van Z.M. Leopold I, Koning der Belgen, enerzijds, en Lamina, 
Opperhoofd der Naloes, handelend in eigen naam en in naam der opperhoofden, anderzij ds. Tussen 
de verdragsluitende partijen is er overeengekomen wat volgt: 

Art. 1: Lamina, Opperhoofd der Naloes, staat in volle soevereiniteit af aan Zijne Majesteit de 
Koning der Belgen, de twee oevers van de Rio Nunez, Westkust van Afrika, waarvan de begrenzing 
en de uitgestrektheid hierna zijn bepaald. Hij doet deze afstand zowel in zijn naam als in naam der 
onafhankelijke Naloechefs, aan wie hij de toetredingsacte heeft overhandigd, evenals in deze van al 
zijn nakomelingen en al die, na hem, opvolgingsrechten zouden kunnen hebben 

Art. 2: De afstand door Lamina en de onafhankelijke Naloechefs omvat het ganse terrein langsheen 
de Rio Nunez, op één mijl van het binnenland, vanaf de rivierarm stroomopwaarts van Rapas op 
de rechteroever tot aan de rivierarm stroomafwaarts van Victoria, op dezelfde oever en de ganse 
overeenstemmende linkeroever. 

Art. 3: De Koning der Belgen zal over gans het terrein beschikken noodzakelijk voor zijn nederzet
tingen. Wanneer de handelaars zich op de oever zullen komen vestigen, zijn ze gehouden aan de 
Chef der Naloes eenjaarrente te betalen van 10 gourdes in goederen per 100 yards terrein gebruikt 
voor de nederzettingen. De betaling van deze rente zal evenwel niet vereist zijn voor de bezetting 
van de terreinen die deel uitmaken of afhangen van de nederzetting Victoria, gelegen aan de bene-
den-Nunez. 

Art. 4: De Belgische regering en de Belgische handelaars, gevestigd op eender welk punt van de 
rivier, zullen vrij beschikken over al het hout dat ze nodig hebben. 

Art. 5: De Chef der Naloes verbindt zich ertoe, zowel in zijn naam als in die van hen die hem 
zouden kunnen opvolgen, met alle hem ter beschikking staande middelen de Belgische handelaars 
te beschermen evenals hun eigendommen en goederen, en van hen onder geen enkel voorwendsel 
enige andere betaling te eisen dan deze voorzien in het huidig verdrag. 

Art. 6: Elke eis buiten het gewoonterecht of elke plundering van Belgische eigendommen vanwege 
de inboorlingen, en waarvoor door de Chef der Naloes geen volledige en afdoende uitleg zal gege
ven worden, zal de opheffing van het gewoonterecht voor gevolg hebben. 

Art. 7: In het geval dat een onderdaan van de Chef der Naloes zich over een Belgische onderdaan 
zou te beklagen hebben, zal de Chef der Naloes zich tot de commandant der dichtsbijzijnde neder
zetting richten opdat onmiddellijk oordeel zou kurmen geveld worden. 

Art. 8: De Koning der Belgen verbindt zich ertoe in zijn naam en in deze van zijn opvolgers jaarlijks 
aan de Chef der Naloes een bedrag van 1000 gourdes te betalen in goederen, tegen de koers van de 
dag, voor de afstand van het gebied omschreven in artikels I en 2. 

Art. 9: Het huidig ontwerp zal ter goedkeuring voorgelegd worden aan Z.M. de Koning der Belgen, 
die vóór 30 juni 1849 zijn aanvaarding of weigering zal moeten te kennen geven. 

Art. 10: Ten einde een aanvang te maken met de goede betrekkingen tussen Belgen en Naloes, heeft 
de commandant van de Louise-Marie aan Lamina ten titel van geschenk een som van 300 gourdes 
doen overhandigen. 

Art. 11: Ingeval de Belgische regering het nuttig zou oordelen aan de voordelen van dit bedrag te 
verzaken, zal ze steeds vrij zijn dit te doen, door haar voornemen aan de Chef der Naloes kenbaar te 
maken. In dat geval vervalt de betaling van elk verschuldigd bedrag. Aldus opgemaakt in dubbel 
exemplaar aan boord van de Louise-Marie tegenover Caniope op 4 maart 1848.Getekend: J. Van 
Haverbeke - Lamina 
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Grootse vlootschouw gepaard met de Interna
tionale Opendeurdagen van de Marinebasis te 
Zeebrugge 

Une grande parade navale couplée aux Jour-
nées internationales portes ouvertes de la Base 
Navale de Zeebruges 

In aanwezigheid van koning Albert II -en speciaal te 
zijner ere- ging op 12 juli, onder een stralende hemel, de 
laatste fase van start van de Defensiedagen te Oostende. 
Ter gelegenheid van de 10de verjaardag van zijn troons
bestijging organiseerde Defensie, in samenwerking met 
de stad Oostende, een grootse vloot-, luchtmacht- en 
landmachtparade. De Marinecomponent had de grote 
middelen ingezet om samen met het stads- en het haven
bestuur van Oostende, het Loodswezen, de Vloot- en 
Scheepvaartbegeleiding van de Administratie Water
wegen en Zeewezen van het Vlaamse Gewest en de 
Oostendse afdeling van de Scheepvaartpolitie, deze inter
nationale vlootschouw op touw te zetten. 

C'est pour, et en presence de, sa Majesté Ie Roi Albert 
II et par une joumée ensoleillée que débuta Ie 12 
juillet a Ostende la phase finale des Joumées de la 
Defense. A l'occasion du dixième anniversaire de son 
règne, la Defense organisait, en collaboration avec la 
ville d'Ostende, une parade navale, aérienne et terres-
tre. La Composante Navale avait mis les bouchées 
doubles pour la realisation de cette parade navale 
internationale, en cooperation avec la ville et Ie port 
d'Ostende, Ie Pilotage, Ie Vloot- en Scheepvaartbege
leiding van de Administratie Waterwegen en Zeewe
zen van het Vlaamse Gewest et de la Police Maritime, 
section Ostende. 

Aankomst van de Koning in admiraalsuniform en van de minister van Defensie op het Wapenplein. 

L'arrivée du Roi en tenue d'amiral et du ministre de la Defense a la Place d'Armes. 
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Zijne Majesteit, vergezeld door de heer André Fla-
haut, minister van Defensie, en diverse bugerlijke en 
militaire autoriteiten, scheepte op de Cruisekaai in 
aan boord van de Godetia van waarop hij de vloot van 
16 schepen, van 9 verschillende landen, zou schou
wen. Deze vlootparade werd voorafgegaan door een 
luchtdéfilé van 25 vliegtuigen van Defensie die rake
lings over de Godetia en de schepen die voor anker 
lagen vlogen. 

De Koning op de tribune in het gezelschap van de minister van 
Defensie en de Chef Defensie (CHOD), generaal ir August Van 
Daele 

Le Rol dans la tribune aux cötés du ministre de la Defense 
et du Chef de la Defense (CHOD), le General ir August Van 
Daele 

Volgende schepen namen deel aan de vlootschouw: 
F910 Wielingen, F912 Wandelaar, M922 Myosotis, 
M924 Primula en A963 Stem (België), F73 Cataluna 
(Spanje), F833 Van Nes en M861 Urk (Nederland), 
D108 Cardiff (Groot-Brittannië), F792 Premier Maïtre 
L'Her (Frankrijk), A1435 Westerwald (Duitsland), 
AGS 266 Arctowski (Polen), P52 Niamh (Ierland), 
OSP 320 Raïs Cherkaoui (Marokko), P02 Lode (Let
land), waarbij dan nog de sleepboot Zeehond (AWZ-
vloot) en de twee Rib's van de Scheepvaartpolitie die 
de Godetia flankeerden kwamen. Al deze schepen 
die voor anker lagen tussen Oostende en Middelkerke 
werden door Zijne Majesteit Albert II vanop de Gode
tia geschouwd; na afloop werd door het fregat Wande
laar een eresaluut van 21 kanonschoten afgevuurd. 

Terug aan wal namen de genodigden afscheid van de 
Godetia en begaven zij zich naar het Wapenplein waar 
het 'landelijk' deel van de feestelijkheden plaatshad. 
Door detachementen van de vier componenten werd 
aldaar eer bewezen aan de Koning. Vervolgens hiel
den de heren André Flahaut, minister van Defensie, en 
Jean Vandecasteele, burgemeester van Oostende, een 
korte toespraak; dan volgde het troependéfilé waar
aan eveneens deelnamen de Koninklijke Kapel van de 
Gidsen en die van de Marine, de emblemen en erede-
tachementen en de vaandels van de oud-strijders. Tot 
slot had een gemoedelijke receptie plaats in het Feest 
en Cultuurpaleis. 

!«« '«• « a ^ 

Le Roi accompagné du ministre de la Defense André 
Flahaut et des autorités civiles et militaires embarqua 
au Cruisekaai a bord du Godetia afin de passer la 
flotte de 16 navires de 9 pays en revue. Cette parade 
navale fut précédée d'un défilé aérien, dans un ciel 
dégagé, de 25 appareils de la Defense juste au-dessus 
du Godetia et des navires a l'ancre. 

Les navires ayant participé a cette parade sont les 
F910 Wielingen, F912 Wandelaar, M922 Myosotis, 
M924 Primula et A963 Stem (Belgique), F73 Cata-
luiia (Espagne), F833 Van Nes et M861 Urk (Pays-
Bas), Dl08 Cardiff (Grande-Bretagne), F792 Premier 
Maïtre L'Her (France), A1435 Westerwald (Allema-
gne), AGS 266 Arctowski (Pologne), P52 Niamh 
(Irlande), OSP 320 Raïs Cherkaoui (Maroc), P02 
Lode (Lettonie), sans oublier le remorqueur Zeehond 
(AWZ-vloot) et les deux Rib de la Police Maritime qui 
encadraient le Godetia. lis furent passés en revue, a 
l'ancre entre Middelkerke et Ostende, par Sa Majesté 
Albert II depuis le Godetia et une salve d'honneur de 
21 coups fiit ensuite tirée par la frégate Wandelaar. 

Le Roi salue les porte-drapeaux dont Leo Lippeveld représen
tant les Anciens de la Marine. 

De Koning groet de vaandeldragers, waaronder Leo 
Lippeveld, vertegenwoordiger van de Oudgedienden van de 
Marine. 

Foto 's /photos: P. Hornez 

Revenu a quai le Godetia prit congé de ses invites 
de marque qui se rendirent a la Place d'Armes 
(Wapenplein) oü avait lieu la partie 'terrestre' de l'évé-
nement. Les detachement des quatre forces rendirent 
les honneurs au Roi. Ensuite, Messieurs André Fla
haut, Ministre de la Defense, et Jean Vandecasteele, 
bourgmestre d'Ostende, prononcèrent leur allocution, 
une allocution suivie du défilé proprement dit. Un 
défilé auquel prirent également part les Musiques 
Royales des Guides et de la Marine, les emblèmes et 
détachements d'honneur et les drapeaux des anciens 
combattants. Le tout fut cloture dans la bonne humeur 
par une reception au Palais des Fêtes et de la Culture. 
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45.000 bezoekers ter gelegenheid van de 22ste 
Opendeurdagen van de Marine 

Geen sprake meer van 'De Dagen van de Marine' of 
'De Vlootdagen'; voortaan zijn het de 'Internationale 
Opendeurdagen van de Marinebasis Zeebrugge'; ze 
hadden plaats op 12 en 13 juli jl. 

Nos amiraux a l'écoute de leur personnel et de leurs hötes: Ie 
Vice-amiral M. Hellemans et l'Amiral de flottille W. Goethals. 

Onze admiraals luisteren met aandacht naar hun personeels
leden en hun genodigden: Vice-admiraal M. Hellemans en 
Flottielje admiraal W. Goethals. 

De feestelijkheden ter gelegenheid van de 10de ver
jaardag van de troonsbestijging van Zijne Majesteit 
Albert II hebben voor gevolg gehad dat het pro
gramma van deze traditionele opendeurdagen ietwat 
overhoop werd gehaald. De talrijke bezoekers die 
zich op zaterdagmorgen in allerijl naar Zeebrugge 
hadden begeven, konden inderdaad hun ogen niet 
geloven: de verwachte schepen waren nog niet aange
komen! Maar, gelukkig, even later konden zij genie

t e ' « . « « « . ^ 

45.000 visiteurs lors de la 22ème edition des 
Journées portes ouvertes de la Marine 

Exit 'Journées de la Marine', 'Journées de la Flotte'; 
on parle a présent de 'Journées portes ouvertes Inter
nationales de la Base Navale de Zeebruges' et elles 
eurent bien lieu les 12 et 13 juillet dernier. 

Les festivités organisées a 1'occasion des dix années 
de règne de Sa Majesté Ie roi Albert II ont un peu bou-
leversé la routine de ces tradhionnelles journées. Les 
nombreux visiteurs qui s'étaient empresses de rejoin-
dre Zeebruges Ie samedi matin n'en crurent en effet 
pas leurs yeux: les navires n'étaient pas encore arri
vés! Mais pour leur plus grand plaisir ils eurent l'oc-
casion de les voir accoster un peu plus tard. Que de 
monde ce samedi! Les organisateurs n'en attendaient 
pas autant, eux qui avaient prévu d'ouvrir leurs portes 
a 12 heures, durent Ie faire un peu plus tot pour ne pas 
risquer l'émeute! 

Le IKC Geert Verplancke pose fièrement a bord de son 
camion d'intervention des pompiers de la Marine. 

IKC Geert Verplancke poseert heel fier aan boord van zijn 
interventiewagen van de brandweer van de Marine. 

L'evenement constitue toujours une experience inou-
bliable: les navires belges et étrangers en sont bien évi-
demment 1'attraction principale mais les expositions 
et les nombreuses demonstrations font de ces jour
nées un ensemble complet oü chaque visiteur trouve 
son compte. Entrepots transformés en salles d'exposi-
tions, peintres de Marine, associations de modélisme, 
exposition d'anciens uniformes, vente de souvenirs 
maritimes, demonstration d'helicopteres, initiation a 
la plongée, representations de la Musique Royale de 
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ten van het spektakel van de schepen die aanlegden. 
En wat een grote toeloop die zaterdag! De organisa
toren hadden niet zoveel bezoekers verwacht en zij 
zagen zich dan ook genoodzaakt de deuren vervroegd 
te openen. Zoniet waren er opstootjes geweest! 

Zoals gebruikelijk kenden die dagen een ongehoord 
succes: vanzelfsprekend waren de vele Belgische en 
vreemde schepen de grote publiekstrekkers maar daar
naast vond iedere bezoeker zijn gading in de vele ten
toonstellingen en demonstraties die aangeboden werden. 
Magazijnen omgevormd tot expositieruimten, tentoon
stellingen van de Marineschilders, modelscheepsbouw-
clubs en oude uniformen, verkoop van souvenirs en 
gadgets, demonstraties met helikopters, duikinitiatie-
cursussen, en optredens van de Koninklijke Muziekka
pel van de Marine, van de harmonie van de Jagers te 
voet en van de kapel van het Marinecadettencorps... 

Chris Cappon, onze schattige verkoopster van Neptunus 
(zij is eveneens verantwoordelijk voor het beheer van het 
abonnementenbestand). 

Chris Cappon jouant a merveille Ie röle de charmante ven-
deuse de Neptunus (c'est également la responsable des abon-
nements a votre revue). 

Het thema van het jaar nl. 'De vorming bij de Marine', 
was zorgvuldig uitgekozen door het team van de 
Publieke relaties van de Marine en men kon dan ook 
een tentoonstelling bezoeken omtrent de opleiding in 
het verleden en nu; specialisten van de diverse scholen 
demonstreerden er hun know-how. Maar wat vooral 
opviel en gewaardeerd werd, was dat dit jaar voor de 
eerste maal -althans wat de Belgische schepen betrof-
de bezoekers benedendeks werden toegelaten zodat 
zij zich een beter denkbeeld konden vormen van het 
dagelijkse leven van een zeeman aan boord. 

la Marine, de l'Harmonie des Chasseurs a pied et de 
rHarmonie du corps des Cadets de Marine.... 

Le thème de cette année -'La formation dans la Mari
ne'- avait été soigneusement choisi par l'équipe de 
Relations Publiques de la Marine et l'on pouvait y 
admirer une exposition thématique sur la formation 
d'hier et d'aujourd'hui. Des responsables des diffé-
rentes écoles de spécialités étaient également venus 
montrer leur savoir-faire au public. Mais l'originalité 
de cette année fut, pour les navires belges, la possibi-
lité pour la première fois de pénétrer a l'intérieur et 
d'ainsi mieux s'imaginer de ce que peut être la vie 
d'un marin au quotidien. 

De scheepsmodelbouwers waren eveneens present; hier ziet u 
Rik Willaert van VRIMO Belmar naast een maquette van de 
Truffaut. 

Les modélistes navals ont répondu présent; ici Rik Willaert 
de VRIMO Belmar aux cötés d'une maquette navigante du 
Truffaut. 

United Colours of the Navy. 

Photos /Foto's: wwwmil.be/navycomp 

1 5 6 NEPTUNUS SEPTEMBER - SEPTEMBRE 2003 

http://mil.be/navycomp


« ^ • • - « * ? v / " * » ' » ï » 1 

De Marine was present te Koksijde voor de 
Defensiedagen 

La Marine présente a Koksijde pour les Jour-
nées de la Defense 

Ter gelegenheid van de Defensiedagen te Koksijde 
was de Marine opvallend aanwezig. Op 3 juli te 
21u werd het startsein gegeven met een Internatio
nale Taptoe, waar de Koninklijke Muziekkapel van 
de Marine een unieke uitvoering gaf. Op 5 en 6 juli 
werden op de basis van de Luchtmachtcomponent in 
een tiental stands de verschillende facetten van het 
leven bij de Marine belicht, terwijl talrijke marine
mensen diverse taken vervulden. 

La presence de la Marine a Koksijde lors des Joumées 
de la Defense n'est pas passée inaper9ue. Tout com-
men9a par un Taptoe International Ie 3 juillet a 21 h oü 
la Musique Royale de la Marine produisit une superbe 
prestation. Les 5 et 6 juillet c'est prés d'une dizaine 
de stands faisant connaitre toutes les facettes de la vie 
a la Marine qui étaient déployés sur Ie site de la base 
de la Composante aerienne, tandis que de nombreux 
marins étaient investis de taches diverses. 

Een geslaagd optreden van de Koninklijke Muziek
kapel van de Marine. 

Une prestation remarquée de la Musique Royale de 
la Marine. 

IKC Liliane Van Noten passé 'au peigne fin' les connaissances 
des enfants du code de la route. 

Le IMP Ronald Mergits et son poisson jaune...ou plutöt Ie 
PAP (poisson autopropulsé). 

IKC Liliane Van Noten druk bezig de kennis van de kinderen 
inzake de wegcode 'haarfijn uit te pluizen'. 

IMP Roland Mergits met zijn gele vis... of beter gezegd zijn 
PAP. 
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Een aanzienlijke 'lentecheque' voor Hulpbe
toon in de Marine 

Un gros cheque 'de printemps' pour l'Entraide 
de la Marine 

De laatste gift aan de Vereniging voor Hulpbetoon in 
de Marine bedraagt 5.000 euro. Neen, het is geen 
tikfout; het gaat hem wel degelijk om vijfduizend 
euro! Dit bedrag is afkomstig van de opbrengst van 
het 20ste Lenteconcert dat georganiseerd werd door 
de militaire gemeenschap van de provincie Antwer
pen. De cheque werd door Generaal-majoor Bernard 
Jacobs, Provinciecommandant Antwerpen, overhan
digd aan de Voorzitter van Hulpbetoon in de Marine, 
Vice-admiraal Michel Hellemans, ter gelegenheid van 
een plechtigheid die op 4 juni jl. plaatsvond in de 
salons van de Mess Antigoon te Antwerpen. 

Le dernier don re9u par I'Association d'Entraide de la 
Marine se chiffre a 5.000 euro. Oui, vous lisez bien, 
il s'agit bien de cinq mille euro! Ce montant provient 
du résultat du 20ème Concert de Printemps organise 
par la communauté militaire de la Province d'Anvers. 
Il a été remis par le Général-major Bernard Jacobs, 
Commandant de la Province d'Anvers au Président 
de I'Association d'Entraide de la Marine, le Vice-ami-
ral Michel Hellemans, lors d'une cérémonie qui se 
déroula le 4 juin dernier dans les salons du Mess Anti
goon a Anvers. 

Le Vice-amiral M. Hellemans re?oit au nom de I'Association d'Entraide de la Marine le cheque de € 5.000 des mains du Général-
major Bernard Jacobs. A sa gauche (cheque en main). Madame Martine De Graef, Depute Permanent et Présidente de Gielsbos et 
a droite de la photo, l'AdJudant Rudi van Pelt, le dynamique secrétaire du Concert de Printemps. 

Vice-admiraal M. Hellemans ontvangt in naam van de Vereniging voor Hulpbetoon in de Marine de cheque van € 5.000 van Gene
raal-majoor Bernard Jacobs. Links van hem (met de cheque in de hand) Mevrouw Martine De Graef, Gedeputeerde en Voorzitster 
van Gielsbos en rechts op de foto Adjudant Rudi van Pelt, de dynamische secretaris van het Lenteconcert. 

Te noteren dat die dag eveneens een cheque werd 
geschonken aan drie andere liefdadigheidsinstellingen 
nl. Gielsbos, Primavera en het Koninklijk Orthopeda
gogisch Centrum te Antwerpen. 

Foto /photo: Provinciecommando Antwerpen 

A noter que trois autres cheques furent remis a 
d'autres associations de bienfaisance ce jour-la; Giel
sbos, Primavera et le Centre Royal d'Orthopédagogie 
d'Anvers en fiirent les heureux bénéficiaires. 
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Sleutelhanger drijvend 
Porte-clefs flottant 
Re f.: JRP 00427 

Stylopot boei 
Pot a stylo bouée 
Re f.: LIT 00434 

Sneeuwbal beer (4 soorten) 
Boule de neige ours (4 sortes) 
H. 7 cm 
Re f.: DUP 00433 

Portefeuille leder / cuir 
Ref.: EOF 00376 

Cocktailprikkers 
Batonnets 
Ref.: DUP 00417 



Kader met beertjes 
Cadre ours 
7 X 11 era 
Ref.: LIT 00431 

Meisje / ÜUe 
H:7 cm 
Ref.: LIT 00429 

Koppeltje matroos 
Couple marine 
H.: lOfS cm 
Ref.: LIT 00428 

Beertje / ours 
"Ship Aboi" 
H.: 16 cm 

Ref.: DUP 00416 



Magneet piraat 
Aimant pirate 
Re f.: DUP 00420 

Magneet vuurtoren 
Aimant phare 
Re f.: JRP 00423 

Magneet zeilboot 
Aimant voilier 
Re f.: JRP 00424 

\ 
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Wanddecoratie knopen 
Tapis mural noeuds 
40 X 30 cm 
Re f,: UT 00430 

Kader met knopen 
Cadre noeuds 
12 X 17 cm 
Ret.: DUP 00432 

Kleine scbeepsbel 
Petite clocbe de navire 
H.: 9 cm 
Ref.: JRP 00415 
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Bevelsoverdrachten - Remises de commandement 

A963 Stern 

Op woensdag 7 mei had te Vilvoorde de 'change of 
command' plaats van het Ready Duty Ship en visse-
rijwachtschip A963 Stem. De huidige bevelhebber, 
Luitenant-ter-zee 1 ste klasse Axel Defays, gaf er het 
bevel over aan Luitenant-ter-zee Chris Roobrouck die 
hem opvolgde in die functie. 

C'est Ie mercredi 7 mai qu'eut lieu a Vilvoorde la céré
monie de 'change of command' du Ready Duty Ship 
et garde-pêche A963 Stem. Le Lieutenant de vaisseau 
de lère classe Axel Defays a cédé sa place au Lieu
tenant de vaisseau Chris Roobrouck, qui se voit ainsi 
investi dans ses nouvelles fonctions. 

Flottielje admiraal Willy Goethals stelt LTZ Roobrouck aan als nieuwe bevelhebber. 

L'Amiral de flotille Willy Goethals investit le nouveau commandant dans sa fonction. 

F912 Wandelaar 

Aan Fregatkapitein Jean-Thierry Pynoo werd op 
maandag 19 mei te Zeebmgge het bevel toevertrouwd 
van het fregat F912 Wandelaar. Hij volgt in die func
tie Fregatkapitein Georges Heeren op. 

Le lundi 19 mai le Capitaine de frégate Jean-Thierry 
Pynoo s'est vu confier a Zeebmges les fonctions de 
commandant de la frégate F912 Wandelaar. Il suc-
cède au Capitaine de frégate Georges Heeren. 

F910 Wielingen 

Op woensdag 21 mei werd te Zeebmgge Fregatkapi
tein Mare De Jonghe aangesteld als nieuwe bevelheb
ber van het fregat F910 Wielingen. Hij volgt in die 
hoedanigheid Luitenant-ter-zee 1ste klasse Domini
que Locmant op. 

L'investiture du mercredi 21 mai a Zeebmges a place 
le Capitaine de frégate Mare De Jonghe comme com
mandant de la frégate F910 Wielingen. Il succède au 
Lieutenant de vaisseau de lère classe Dominique Loc
mant. 

M924 Primula 

Luitenant-ter-zee 1ste klasse Peter Scheirlinckx heeft 
het bevel van de Primula overgedragen aan Luite
nant-ter-zee 1ste klasse Sven Cauwelier. De bevels
overdracht vond plaats op maandag 16 juni op de 
Marinebasis te Zeebmgge. 

Le Lieutenant de vaisseau de lère classe Peter Scheir
linckx cede le commandement du Primula au Lieute
nant de vaisseau de lère classe Sven Cauwelier. La 
remise de commandement se déroulait le lundi 16 
juin a la Base Navale de Zeebmgge 
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Zénobe Gramme - Albatros - Valcke 

De functie van korpschef van de Zénobe Gramme, 
de Albatros en de Valcke werd op maandag 23 juni 
jl. door Korvetkapitein Jean-Marc Claus overgedragen 
aan Korvetkapitein Philippe De Cock. 

La fonction de chef de corps du Zénobe Gramme, de 
1'Albatros et du Valcke est passée, Ie lundi 23 juin der
nier, des mains du Capitaine de Corvette Jean-Marc 
Claus au Capitaine de Corvette Philippe De Cock. 

Belgica 

Op vrijdag 11 juli heeft Luitenant-ter-zee 1ste klasse 
Jan Dujardin op de Marinebasis te Zeebrugge het 
bevel van de Belgica overgedragen aan Luitenant-ter-
zee 1 ste klasse Peter Rambour. 

Le vendredi 11 juillet Ie Lieutenant de vaisseau de lère 
classe Jan Dujardin a remis le commandement du Belgica 
au Lieutenant de vaisseau de lère classe Peter Rambour 
lors d'une investiture a la Base Navale de Zeebruges. 

De Godetia en de Myosotis in Kaliningrad Le Godetia et le Myosotis a Kaliningrad 

Van 25 t.e.m. 28 juli jl. hadden in Kaliningrad (Rusland) 
en meer bepaald in de plaatselijke marinebasis Baltjïck, 
de feestelijkheden plaats ter gelegenheid van het 300-
jarig bestaan van de Baltische Vloot. Een 12-tal buiten
landse militaire schepen waren ter plaatse om hun land 
te vertegenwoordigen, waaronder de A 960 Godetia 
(CPC- BEM L. Delprat) en de M 922 Myosotis (ILT 
M. Evrard). Flottielje admiraal W. Goethals, die hen op 
zaterdag 26/7 vervoegde, nodigde naar aanleiding van 
deze uitzonderlijke manifestatie Admiraal Vladimir 
Andreiev, 2de in bevel van de Baltische Vloot, uit voor 
een lunch in de koninklijke suite van de Godetia. 

Marinebasis / Base Naval Baltjïck. 

Foto /photo: G.A.H. Toremans 

Het geïllustreerd verslag van deze feestelijkheden, het 
interview met Admiraal Andreïev die ons zijn wens 
kenbaar maakte om de maritieme banden tussen onze 
beide landen nauwer aan te halen, evenals ons onder
houd met de commandant van de Godetia over de 
recente stage van de OCA-cadetten aan boord van 
beide schepen, konden door plaatsgebrek jammer 
genoeg niet opgenomen worden in dit nummer. In 
de volgende aflevering van Neptunus komen we hier 
echter uitgebreid op terug. Een exclusiviteit! 

Du 25 au 28 juillet dernier se sont déroulés a Kalinin
grad (Russie) et plus précisément dans sa base navale 
de Baltjïck, les fastes celebrant le 300ème anniversaire 
de la Plotte de la Baltique. Parmi la douzaine de 
navires militaires étrangers venus représenter leur pays 
a cette exceptiormelle manifestation, se distinguaient 
les A 960 Godetia (CPC- BEM L. Delprat) en de M 
922 Myosotis (ILT M. Evrard); eux-mêmes rejoints le 
samedi 26/7 par l'ADF W.Goethals. Ce dernier invita 
par ailleurs l'Amiral Vladimir Andreïev, commandant 
en chef-adjoint de la Plotte de la Baltique, a dejeuner 
dans les appartements royaux du Godetia. 

Le récit illustré de ces festivités, 1'interview de 
l'Amiral Andreïev qui nous fit part de sa volonté 
d'améliorer les relations maritimes belgo-russes, 
ainsi que l'entretien avec le commandant du Godetia 
a propos du stage que les cadets de l'OCA effectuè-
rent a bord des deux navires, seront publiés, faute de 
place dans ce numéro-ci, dans la prochaine livraison 
de Neptunus. Une exclusivité! 

Admiraal VI Andreïev, adjunkt-chef van de Baltische vloot 
was eregast van Flottielje admiraal W. Goethals. 

L'Amiral VI. Andreïev, chef-adjoint de la Flotte de la Baltique 
invite d'honneur de l'Amiral de flotille W. Goethals. 

Photo /foto: Fr. Philips 
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Marine 3 - Vluchtelingen 11 Marine 3 - Réfugiés 11 

In het kader van de multiculturele integratie van de 
vluchtelingen had op 27 juni een zaalvoetbalmatch 
plaats in 'De Spui'- een nieuwe zaal gelegen in de 
nabijheid van de Spuikom- tussen een team van de 
kazerne Bootsman Jonsen en een ploeg uitsluitend 
samengesteld uit asielzoekers verblijvend in de 'Pas
sage' te Westende (het voormalige vakantiecentrum 
'Zon en Zee'). De asielzoekers, afkomstig uit Angola, 
Burkina Faso en Kameroen, tussen de 17 en 21 jaar 
oud, speelden reeds voetbal in hun geboorteland en 
besteden dagelijks menig uur aan voetbaltraining. 

Dans Ie cadre de l'intégration multiculturelle des réfu
giés, un match de football en salie avait été pro
gramme Ie 27 juin dernier dans la salie 'De Spui', une 
nouvelle salie située a proximité du Spuikom, entre 
une équipe de marins de la caserne Bootsman Jonsen 
et des joueurs, tous demandeurs d'asile et residant 
au 'Passage' a Westende (l'ancien centre de vacances 
'Zon en Zee'). Les réfugiés issus de l'Angola, du Bur
kina Faso et du Cameroun avaient tous entre 17 et 
23 ans, jouaient déja au football dans leur pays respec-
tif et s'entrainent quotidiennement plusieurs heures a 
taper la balie. Il n'est pas étonnant dés lors que nos 
vaillants marins se soient pris un 3-11! 

De deelnemers van 
Eguermin: IMC Van 
Assche, KMC Faig-
nard, IMC Panesl, 
IMR Willeput, KMC 
CheulletenlKCMoe-
yaert samen met hun 
sportieve tegenstan
ders en hun opvoe
ders. 
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Les participants 
d'Eguermin: Ie IMC 
Van Assche, Ie KMC 
Faignard, IMC 
Panesi, IMR Wille
put, Ie KMC Cheul-
let et IKC Moeyaert 
entourés de leurs 
adversaires sportifs 
et de leurs éduca-
teurs. 

Foto /Photo Passage 

Een gedenksteen ter ere van twee Belgische 
zeelui ingehuldigd te Dieppe 

Une stele a la mémoire de deux marins belges 
inaugurée a Dieppe 

Wie herinnert zich nog de Neustrie? Op 23 augustus 
1940 zonk de sleepboot Neustrie in de vaargeul van 
Dieppe. Twee Belgische bemanningsleden stierven 
er een heldendood: zij lieten inderdaad hun boot in 
de lucht vliegen om aldus de 36 Duitse soldaten aan 
boord mee te slepen in de dood. Drieënvijftig jaar later 
zijn onze twee Belgische helden volslagen onbeken
den in hun eigen land: wie herinnert er zich nog kapi
tein Joseph Godu en werktuigkundige Jean De Ryck? 
Gelukkig zijn onze Franse vrienden ze niet vergeten en 
hebben zij hen de eer bewezen die hen toekomt. De 
'Cercle Mers et Marines' en de 'Amicale de Marins et 
Marins anciens combattants' te Dieppe hebben inder
daad een nieuwe gedenksteen te hunner ere ingewijd; 
de vorige die geplaatst werd op 8 mei 1978 werd ver
wijderd bij de verbreding van de toegangsgeul. 

Wie over bijkomende informatie inzake de Neustrie 
en zijn twee helden beschikt, wordt vriendelijk ver
zocht ze aan de redactie mee te delen. 

Qui se souvient du Neustrie? Le 23 aoüt 1940 
Ie remorqueur Neustrie sombrait dans le chenal de 
Dieppe. A son bord, deux belges morts en héros: 
ils ont fait sauter leur navire afin d'emporter dans 
leur mort les 36 soldats allemands qu'ils transpor-
taient. Cinquante-trois ans plus tard, nos deux héros 
belges sont d'illustres inconnus dans leur pays: qui 
se souvient du capitaine Joseph Godu et du mécani-
cien Jean De Ryck? Heureusement nos amis fran
cais ne les ont pas oubliés et leur rendent l'hommage 
qui leur est dü. Le "Cercle Mers et Marines" et 1' 
"Amicale de Marins et Marins anciens combattants" 
de Dieppe ont inauguré pour la seconde fois une 
stele portant leur nom; une plaque avait en effet déja 
été placée le 8 mai 1978 mais elle avait du être reti
ree lors de l'aménagement du chenal. 

Toute information concemant le Neustrie ou ses 
deux héros peut être communiquée a la redaction. 
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Er beweegt wat op de MSO-werf 

Na jarenlange opzoekingen en dankzij heel wat ver
beeldingskracht heeft Georges Verleene een echt tita-
nenwerk aangevat nl. de bouw van een replica van 
een prachtige zeilvissersboot die gevaren heeft van 
1840 tot 1926. Aan de hand van enkele foto's is Geor
ges erin geslaagd het bouwplan van zijn boot te teke
nen; of beter gezegd van zijn boten, want gelijktijdig 
met de boot op ware grootte wordt ook een maquette 
gemaakt. 

Georges Verleene poseert fler naast de maquette van zijn 
boot. 

Georges Verleene pose flèrement aux cótés de la maquette de 
son bateau. 

Om dat project tot een goed einde te brengen heeft 
André Nolf, de directeur van de werf, een beroep 
gedaan op werklozen die aldus de gelegenheid gebo
den kregen een nieuw beroep aan te leren onder de 
leiding van werfleider Georges en zijn assistent Wil
liam. 

Voor de bouw van de boot worden de maten met de 
passer genomen en overgebracht op een houten lat 
die op de boot bevestigd is. Die lat wordt vervolgens 
verwijderd en vastgenageld op een 5 cm dikke eiken 
plank. De maten worden dan overgebracht op die 
plank, die dan op maat uitgezaagd wordt en vervol
gens gladgeschaafd en afgekant met een handschaaf 
en een hoekijzer. De houtafval en het zaagsel dienen 

i * x ~ « • • • ^ 

Du mouvement au chantier MSO 

Après plusieurs années de recherche et en faisant 
preuve de beaucoup d'imagination, Georges Verleene 
vient d'entreprendre un travail de titan: la construc
tion d'une réplique d'un magnifique bateau de pêche a 
voile ayant navigué entre 1840 et 1926. Georges s'est 
basé sur quelques photos d'époque afin de coucher 
son navire sur papier; ou plutót ses navires car une 
maquette se construit en même temps que Ie bateau de 
taille réelle. 

Pour mener ce projet a bien, Ie directeur du chantier, 
André Nolf, a fait appel a des chómeurs qui ont ainsi 
1'occasion de se former a un nouveau métier et ce 
sous la supervision de leur chef d'équipe, Georges 
aidé dans sa tache par William. 

Pour la construction, les mesures sont prises a l'aide 
d'un compas, reportées sur une latte en bois fixée 
sur Ie bateau. Cette latte est ensuite enlevée et fixée 
sur une tranche de chêne de 5 cm d'épaisseur. Les 
mesures sont alors portées sur cette planche qui est 
découpée pour être rabotée et chanfreinée a l'aide 
d'un rabot manuel et d'une fausse équerre. Les chutes 
et déchets sont récupérés et places dans un brüleur 
géant servant a chauffer les planches coté intérieur 
pendant quatre heures environ afin de pouvoir les cin-
trer. Elles sont ensuite fixées a l'aide de longs clous 
forges sur place. 

Hélas, Ie bateau ne sera pas une copie conforme de 
1'original, car les règlements en matière de navigation 
obligent aux initiateurs du projet d'opérer quelques 
modifications: une hélice sera posée pour la naviga
tion dans Ie port car il est aujourd'hui interdit d'y 
naviguer a la voile. Une hélice d'étrave sera ajoutée 
pour la facilité de mouvement ainsi qu'un groupe 
électrogène qui foumira Ie courant nécessaire au fonc-
tionnement des feux de navigation. 

La realisation et 1'installation des cordages et bouées 
de protection est un travail effectué par deux anciens 

Dankzij dit project leren werklozen een nieuw beroep. 

Grace a ce projet, des chómeurs apprennent un nouveau 
métier 
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om de grote brander te stoken waarin de binnenkant 
van de planken gedurende een viertal uren wordt voor
verwarmd zodat men ze de gewenste vorm kan geven. 
Daarna worden ze vastgehecht door middel van lange 
spijkers die ter plaatse gesmeed worden. 

Spijtig genoeg zal de nieuwe boot niet voor 100% 
identiek zijn aan de originele vissersboot. De scheep
vaartreglementering verplicht inderdaad de initiatief
nemers enkele wijzigingen aan te brengen: zo wordt 
de boot uitgerust met een motor voor het manoeu
vreren in de haven waar het verboden is onder zeil 
te varen; ook is een boegschroef voorzien die meer 
bewegingsvrijheid zal geven, evenals een generator 
die stroom zal opwekken voor de boordlichten. 

Voor het aanmaken en het plaatsen van het touwwerk en 
de stootkussens werd een beroep gedaan op twee oud
gedienden van de Zeemacht nl. Jean-Marie Fonteyne en 
Etienne De Bock. Vooraan op de boeg wordt een stoot-
kussen geplaatst om de voorkant van de boot te bescher
men; vervolgens worden dergelijke kussens voor bak- en 
stuurboord en nog ander touwwerk vervaardigd. 

De tewaterlating is voorzien voor september maar 
reeds op 28 mei jl. werd het afwerken van de romp 
feestelijk gevierd. 

Ter info: Henri Drago en ikzelf maken een filmop
name van het hele bouwproces van de boot. 

Te noteren tenslotte dat de Paster Pype eveneens op 
deze werf gerestaureerd wordt. 

Wordt vervolgd 

Tekst en foto / Texte et photo: Ph. Sandras 

de la Force Navale: Jean-Marie Fonteyne et Etienne 
De Bock. 
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Jean-Marie Fonteyne en Etienne De Bock hier aan liet werk. 

Jean-Marie Fonteyne et Etienne De Bock au travail. 

Une bouée de protection sera placée a la proue pour 
protéger 1'avant du bateau; ensuite, les bouées de pro
tection babord et tribord et d'autres travaux de cor
dage seront realises. 

Le bateau sera finalement mis a l'eau en septembre 
mais le 28 mai demier l'heure était a la fête car la 
coque était enfin terminée. 

Pour information, Henri Drago et moi-même réali-
sons un film retra^ant revolution des travaux. 

A noter que le Paster Pype est également en renova
tion dans le même chantier. 

A suivre 

Redding van door olie besmeurde vogels: 
indrukwekkende dubbel-DVD 

een Sauvetage des oiseaux mazoutés: un double 
DVD de prestige 

Een dubbel-DVD met een overzicht van de red
dingsacties van de door olie besmeurde vogels 
gevonden langs de Belgische, Franse en Spaanse 
(Galicië) kusten, kan bekomen worden tegen storting 
van € 25 (inclusief verzendkosten) op rekening 
792-5789945-67 van Gérard Jackubowitch. Vergeet 
niet uw naam en adres te vermelden evenals de mede
deling'DVD Redding'. 

Un double DVD retragant les actions de sauvetage 
des oiseaux mazoutés et retrouvés le long des cótes 
belges, fran9aises et espagnoles (Galice) peut-être 
obtenu en versant € 25 (frais de port inclus) sur le 
compte 792-5789945-67 de Gérard Jackubowitch. 
A mentionner: votre nom, adresse et en remarque 
'DVD Sauvetage'. 

Voor meer info kan u een e-mail zenden naar - Pour plus d'infos vous pouvez envoyer un e-mail a: 

Jackubo@Skynet.be 
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SMS Prangenhof 

In het kader van "Oostende voor Anker", hield schrij
ver en archeoloog Tomas Termote een schitterende 
tentoonstelling in de feestzaal van het Hotel Termi
nus aan het station, met als onderwerp de Duitse 
Marine vóór onze kusten tijdens de eerste wereldoor
log. Naast tal van archeologische ontdekkingen werd 
er tevens zijn nieuw boek "SMS Prangenhof' gepre
senteerd. Na "Beecham", "Bayemwald" en "Ghe-
luveld", is "SMS Prangenhof' het 4de deel uit de 
serie uitgegeven door de "Association for Battlefield 
Archaeology in Flanders vzw". De auteur, Tomas Ter
mote, is al aan zijn tweede boek toe betreffende de 
onderwaterarcheologie 1914-1918. 

Dit boek, dat enkel in het Nederlands bestaat, kan ver
kregen worden door overschrijving van € 23 + € 3 ver
zendingskosten (€ 6 voor het buitenland) op rekening 
738-0007759-21. 

SMS Prangenhof 
Dans Ie cadre d' "Oostende voor Anker", l'écrivain et 
archéologue maritime Tomas Termote nous présentait 
une superbe exposition qui avait pour cadre la salie 
de fêtes de 1'hotel Terminus de la gare. Le sujet en 
était la Marine allemande devant nos cötes durant la 
première guerre mondiale. Les découvertes de l'ar-
chéologue y étaient exposées et son nouvel ouvrage 
"SMS Prangenhof' y était présenté. Après "Bee
cham", "Bayernwald" et "Gheluveld", "SMS Pran
genhof' est le 4ème ouvrage de cette série éditée par 
1' "Association for Battlefield Archaeology in Flan
ders vzw". Pour I'auteur, Tomas Termote, il en est a 
sa seconde publication ayant pour theme l'archéolo-
gie sous-marine 1914-1918. 

Ce livre existe uniquement en néerlandais et peut être 
obtenu en versant 23 € + 3 € de frais de port (6 € pour 
l'étranger) sur le compte 738-0007759-21. 

Voor alle bijkomende info kan u terecht op de site - Pour info, vous pouvez consulter le site 

www.battlefield-archaeology.be 

RONiCS 

Twi :03.774.SS.m 
Fmx : Q3.774.Sa.3M 

Adrem: Lmngestraat 97 
aiBO HruibeUe 

E- Atai: licMcal@xantronic&üff 

infa@XBntranics.bB 
mww.xmrUTanicm.lm 

Sperry Marine 

'^Spgrry 
D E C C A . 

c::i=L>v.TM. 

Noorderlaan 96 
2030 Antwerpen 3 

T: +32 3 233 14 33 
F: +32 3 225 25 05 
sales_belgium@sperry-marine com 

One source for Marine Electronics 

• Radars (ARPA-ATA-EPA) 
• Electronic Chart Systems (ECS - ECDIS) 
• Voyage Data Recorder (VDR) 
• Automatic Identification System (AIS) 
• Compass: FibreOptic - Gyro - Magnetic 
• Autopilots - Steering gear 
• Radio: GMDSS - VHF - Iridium - Inmarsat 
• EPIRB - SART - Navtex - Weatherfax 
• GPS - DGPS 
• Echosounders - FishFinders 
• Speedlog (Smgle and dual axis, EM - Doppler) 
• River vessels equipment 
• Small boat products 
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In memoriam 

Divisieadmiraal b.d. - Amiral de division e.r. Léon J. J. LURQUIN 

Divisieadmiraal b.d. Léon J.J. Lurquin overleed op 4 
juni 2003 in de leeftijd van 89 jaar. Admiraal, destijds 
'Commodore', Lurquin was Stafchef (ZS) van de Zee
macht van 1963 tot 1973 en in die hoedanigheid heeft 
hij zich met hart en ziel ingezet om het programma ter 
vervanging van de escorteschepen van het type Algerine 
door fregatten van nationale makelij van de W71 klasse, 
met name de Wielingen, de Wandelaar, de Westdiep 
en de West-Hinder, in goede banen te leiden. 

Admiraal Lurquin werd geboren te Turnhout op 19 
januari 1914. Reeds op zeer jonge leeftijd vervoegt hij 
de Hogere Zeevaartschool te Antwerpen waar hij als 
primus promoveert. Als jonge officier doet hij dienst 
op de pakketboten van de Kongolijn en wordt hij de 
jongste kapitein op de lange vaart van ons land. Bij 
het uitbreken van Wereldoorlog II, meldt de jonge lui
tenant zich bij de Royal Navy waar hij in 1943, na 
een herscholing tot officier bij de oorlogsmarine en 
het volgen van een specialisatiecursus, inscheept aan 
boord van HMS Godetia, een korvet voor konvooi
begeleiding met een uitsluitend Belgische bemanning 
onder het bevel van Lt Cdr M. Larose, zoals hij even
eens kapitein op de lange vaart. In die hoedanigheid 
neemt hij deel aan de hevige 'battle of the Atlantic', 
waar meer dan 100 U-Boote van admiraal Dönitz 
zich inspannen om alle schepen met bestemming 
Engeland te torpederen en alzo dit land letterlijk te 
wurgen. Later zal hij, als artillerieofficier, deelnemen 
aan patrouilles langs de stranden van Normandië en 
haar kunstmatige havens. 

Door de Admiralty wordt Lt RNR Lurquin vervol
gens gedetacheerd naar diverse marinescholen waar 

L'Amiral de division e.r. Léon J. J. Lurquin est décédé 
Ie 4 juin 2003 a l'age de 89 ans. L'amiral, a l'époque 
'Ie Commodore' Lurquin, a été Ie Chef d'état-major 
(ZS) de la Force Navale de 1963 a 1973 et s'est parti-
culièrement investi pour mener a bien Ie programme 
de renouvellement des escorteurs type Algerine par 
des frégates de conception et de construction natio
nale, de la classe W71, qui refurent les noms de Wie
lingen, Wandelaar, Westdiep et West-Hinder. 

L'amiral, né a Turnhout Ie 19 janvier 1914, est entre 
tres jeune a l'Ecole Supérieure de Navigation a Anvers 
et en est sorti premier de promotion. Naviguant sur 
les paquebots de la ligne du Congo, il fut aussi Ie 
plus jeune des capitaines au long cours de notre pays. 
Lorsque la 2ème guerre mondiale éclata Ie jeune lieu
tenant s'engagea dans la Royal Navy et après un recy
clage pour devenir officier de marine de guerre et avoir 
suivi un cours de spécialité, il est embarqué en 1943 
sur une corvette chargée de 1'escorte des convois, la 
HMS Godetia, qui est armee par des marins belges et 
commandée par Ie Lt Cdr M. Larose, comme lui capi-
taine au long cours. Il participe ainsi a la dure bataille 
de l'Atlantique oü plus de cent U-Boote de l'amiral 
Dönitz tentèrent d'étouffer l'Angleterre en torpillant 
tout navire a destination de ses ports. Il sera aussi, 
en tant qu'officier en charge de l'artillerie de bord, en 
patrouille aux alentours des plages de debarquement 
de Normandië et de ses ports artificiels. 

Détaché par l'Amirauté anglaise dans des écoles nava-
les oü se retrouvent des officiers de marine belges 
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zich Belgische officieren bevinden die geselecteerd 
werden om na de bevrijding onze havens terug te 
helpen openstellen. Hij wordt aangewezen voor de 
haven van Antwerpen waar hij, ondanks de aanhou
dende regen van VI en V2 bommen die met honder
den de stad en de haven treffen, de degaussing-dienst 
op touw zal zetten. Na de capitulatie wordt hem 
het vernielen van de scheepswrakken opgedragen en 
aldus zullen onder zijn leiding een ploeg duikers, 
ontmijners en springstofspecialisten, in de vaargeu
len naar onze havens de meest gevaarlijke wrakken 
opruimen. In 1950 krijgt hij het bevel over de M901 
Georges Lecointe, ex HMS Cadmus, een hoogzee-
mijnenveger van de Algerine klasse, die op de basis 
van de Royal Navy te Chatham in dienst gesteld 
wordt. Aldaar, in volle 'workingup' periode, wordt 
het schip dringend naar de Theems-monding gezon
den waar de duikboot HMS Truculent is aangevaren 
door een vrachtschip; na een ganse nacht intensief 
zoeken worden zeventien overledenen opgepikt. Onze 
zes Algerines werden hoofdzakelijk aangewend voor 
de ontmijning van onze kustwateren en van de zone 
die aan België werd toegewezen, waar nog een groot 
aantal van de 360.000 mijnen lagen die tijdens de 
wereldoorlog in de Noordzee gedropt werden. 

sélectionnés pour remettre en route les ports belges 
sitót qu'ils seront libérés, Ie Lt RNR Lurquin est dési-
gné pour Ie port d'Anvers oü il mettra sur pied Ie 
service de dépolarisation des navires, et cela malgré 
la pluie de bombes volantes VI et V2 qui tombaient 
par centaines sur la ville et Ie port. Lorsque la paix 
sera revenue il sera chargé du Service de destruction 
des épaves et, a la tête d'une équipe de scaphandriers, 
d'artificiers et de démineurs, il débarrassera nos eaux 
territoriales, dans les passes qui mènent a nos ports, 
des épaves les plus dangereuses pour la navigation. 
En 1950 il re9oit Ie commandement d'un escorteur-
dragueur de haute mer du type Algerine, Ie M901 
Georges Lecointe, ex- HMS Cadmus, commissionné 
a la base navale de la Royal Navy a Chatham. La, en 
plein 'working up', le navire est rappelé d'urgence a 
rallier I'estuaire de la Tamise ou le sous-marin HMS 
Truculent vient d'etre abordé accidentellement par 
un navire marchand. Après toute une nuit de recher
che dix-sept survivants de la catastrophe purent être 
repêchés. Au nombre de six les Algerines furent prin-
cipalement affectées au déminage de nos eaux terri
toriales et de la zone de responsabilité dévolue a la 
Belgique, oü gisent encore bon nombre des 360.000 
mines que la guerre a laissées en mer du Nord. 

Bal van de Zeemacht 1973. Laatste bal van Admiraal L. Lurquin als Stafchef en Voorzitter van de Vereniging voor Hulpbetoon in 
de Marine. Bij die gelegenheid mocht hij een scheepsklok ontvangen. 

Bal de la Force Navale 1973. Dernier bal de l'Amiral Lurquin en tant que Chef d'état-major et Président de l'Association 
d'Entraide de la Marine. A cette occasion une cloche de navire lui fut offerte. 
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Tussen diverse commando's en herscholings- en speci-
alisatiecursusses -o.m. Tactical course en Staff Course 
bij de Royal Navy- in, zal commandant Lurquin het 
bevel voeren over de Lecointe, de de Gerlache, de 
Katnina, de de Brouwer en de Artevelde. Hij was 
eveneens Comarant (Maritiem commandant Antwer
pen) en tenslotte Stafchef van de Zeemacht (ZS) in 
de kazeme aan het Daillyplein, waar hij commodore 
Petitjean bij diens pensionering zal opvolgen. Kortom 
een echte zeemanscarrière die hij zal uhbouwen met 
de glimlach en de vereiste baraka, ondanks alle geva
ren en risico's eraan verbonden; dag na dag zal hij 
zich met verbetenheid toeleggen op het uitvoeren 
van de opdrachten die hem worden toevertrouwd en 
zijn beste krachten wijden aan de harmonieuze ont
wikkeling van de Zeemacht en het welzijn van zijn 
manschappen. Vergeten we inderdaad niet dat de Ver
eniging voor Hulpbetoon in de Marine, die heel wat 
weduwen en wezen van onze Zeemacht in moeilijke 
omstandigheden zal bijstaan, in 1965 op zijn gezag 
werd opgericht. Onder zijn bevel zal eveneens de 
dienst interne en externe Publieke Relaties het licht 
zien. Op internationaal vlak zal hij de politiek van 
zijn voorganger commodore Robins voortzetten, die 
bestond in een nauwe samenwerking met de US Navy 
en de verdere ontwikkeling ten voordele van de mari
nes van de Benelux van de Ontmijningsschool te 
Oostende, die een toonbeeld zal worden voor de mari
nes van de Navo en in die middens onze Zeemacht 
befaamd zal maken. Bij zijn pensionering in 1973 
wordt Divisieadmiraal Lurquin opgevolgd door Vice-
admiraal Van Dyck die het bouwprogramma van de 
fregatten en de CMT mijnenjagers tot een goed einde 
zal brengen. 

Een bladzijde uit de geschiedenis van de Belgische 
Marine wordt definitief omgeslagen; een zeeman heeft 
ons verlaten. Hij heeft de trossen losgegooid en is 
vertrokken naar het land van waar men niet terug
keert. Op maandag 23 juni heeft de Marine hem een 
laatste eerbewijs gebracht op de Marinebasis te Zee-
brugge en zijn asse op zee verspreid vanaf de Myoso-
tis, een van zijn CMT mijnenjagers, in aanwezigheid 
van zijn weduwe, Mevrouw Lurquin, de naaste fami
lie, admiraal Hellemans en vele van zijn oud-officie-
ren. Tijdens de religieuze plechtigheid voorgegaan 
door Opperaalmoezenier Paul Dillen, haalde Cdt 
Liénart enkele herinneringen op aan zijn eerste com
mandant waarop dan een lijkrede volgde door zijn 
voormalige ADC, CPV b.d. Willy Cornells. 

Entre commandements et cours de recyclage et de 
specialisation -Tactical course et Staff course dans 
la Royal Navy-, le commandant Lurquin aura com
mando le Lecointe, le de Gerlache, le Kamina, le de 
Brouwer et I'Artevelde. II aura été Comarant (Com
mandant maritime d'Anvers) et Chef d'état-major 
(ZS) de la Force Navale en la caserne de la place 
Dailly, oil il relèvera le commodore Petitjean, admis 
a la retraite. Une carrière de marin qu'il passera 
avec le sourire et la baraka a travers perils et dangers 
de toute sorte, menant un combat de tous les jours 
pour l'exécution de toutes les missions qui lui sont 
confiées, pour le développement harmonieux de la 
Force Navale et pour le bien-être de ses equipages. 
N'oublions pas que c'est sous son autorité qu'en 1965 
le Service d'Entraide de la Marine, qui rendra de 
multiples services aux veuves et orphelins de notre 
Force, verra le jour. C'est sous son commandement 
également qu'un service de Relations publiques d'in-
formations interne et externe sera crée. Sur le plan 
international il continuera la politique de son pré-
décesseur, le Commodore Robins, de collaboration 
étroite avec la US Navy et d'unification des cours de 
déminage a l'Ecole supérieure de la guerre des mines 
a Ostende, au benefice des marines du Benelux, école 
qui deviendra le point de mire des marines de l'Otan 
et qui fera la reputation de la Force Navale beige dans 
ces milieux. Admis a la retraite en 1973 l'Amiral de 
division L. Lurquin sera succédé par le Vice-Amiral 
J. Van Dyck qui fera aboutir les programmes de cons
truction des frégates et des chasseurs de mines CMT. 

Une page de l'histoire de la Marine beige a été tour
nee, un marin nous a quittes; il aura largué les amarres 
pour un voyage dont on ne revient pas. La Marine lui 
a rendu un dernier hommage le lundi 23 juin 2003 a la 
Base navale de Zeebruges et aura disperse ses cendres 
en mer a bord d'un de ses chasseurs de mines CMT, 
le Myosotis, en presence de sa veuve. Madame Lur
quin, de sa familie proche, de l'amiral Hellemans et 
de beaucoup de ses anciens officiers. Au cours de la 
cérémonie religieuse célébrée par Monsieur l'Aumó-
nier principal Paul Dillen. Son ancien ADC, le CPV 
e.r. Willy Cornells, fit son éloge funèbre après que le 
Cdt Liénart eut evoqué quelques souvenirs de son pre
mier commandant. 

Texte/tekst: CPV(hre) J.C. Liénart 
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Het Amerikaanse Military Sealift Command 
ingezet als onmisbare schakel in de opbouw 

van de militaire middelen in de golfregio 

Twaalf jaar geleden werden de schepen opererend onder het MSC reeds intensief ingezet 
voor het aanbrengen van 95% van het zwaar militair materieel in de Golfregio noodzake
lijk tijdens het eerste conflict "Operation Desert Shield/Desert Storm " met Irak. We gaan 
in dit artikel even dieper in op de inzet van de nieuwste transportmiddelen die ondertus
sen bij het MSC operationeel werden en die onder meer het resultaat zijn van de lessen 
getrokken uit het eerste conflict met Irak. 

We werpen eveneens een blik op de transporten van militair materieel welke vanuit Duits
land via de verschillende Europese havens verscheept werden naar de Golfregio. 

Lessen getrokken uit het vorig 
conflict 

Tijdens het eerste conflict met Irak 
in 1991 bleek dat er te weinig aan
gepaste transportcapaciteit aanwe
zig was voor het transport over zee 
van zwaar militair materieel. Dit 
kon gedeeltelijk opgelost worden 
door een massale mobilisatie van de 
beschikbare schepen uit de RRP' en 
het bijkomend charteren door het 
MSC^ van commerciële schepen. 
Toch waren hiermee nog niet alle 
problemen van de baan en algauw 
bleek dat de meeste beschikbare 
RRF-schepen voor breakbulk 
gebouwd waren en er te weinig 
LAStf en RO/RO'' schepen in de 
RRF voorhanden waren. Aange
zien deze scheepstypes fel gegeerd 
waren in de wereld handelsvloot, 
werden weinig schepen voor ver
koop aangeboden en kon de RRF 
haar vloot van LASH en RO/RO 
schepen moeilijk aanvullen. Ook 
bleek het onderhoud van de RRF-
schepen niet optimaal toen het 
overgrote deel van de geactiveerde 
RRF-schepen hun voorgestelde acti

veringsdatum van 10 tot 20 dagen 
niet haalden of dit ruim overschre
den. Daarenboven waren de meeste 
schepen nog met stoomturbines uit
gerust i.p.v. met modernere diesel
motoren. De geringe snelheid van 
de gecharterde commerciële sche
pen (13 a 14 knopen) bleek even
eens een belemmering voor een 
snelle opbouw van de nodige mili
taire middelen in de Golfregio. 

Na dit conflict werd een Mobility 
Requirements Study aangevraagd 
door het Amerikaanse Congres bij 
de staf van de Amerikaanse strijd
krachten om de knelpunten bij het 
strategisch transport van militair 
materieel over zee aan te duiden. 
Uit deze studie bleek dat er enerzijds 
nood was aan een supplementaire 
transportcapaciteit van 465.500 m^ 
en anderzijds aan snellere schepen. 

Als eerste schip van het MSC kwam het FSS schip T-AKR 287 USNS Algol in januari 
militair materieel laden in de Antwerpse haven. 

' Ready Reserve Force is een onderdeel van de NDRF ( National Defense Reserve Fleet) 

^ Military Sealift Command 

' Lighter Aboard Ship 

* Roll-On/Roll-Off 
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Midden april was liet de beurl aan iiel LiMSR schip I-AKR 315 LSiNS Watltins om 
materieel te laden in de Antwerpse iiaven na reeds geladen te liebben in de Rotter
damse haven. 

Hierop werd een ambitieus pro
gramma gestart: 5 containerschepen 
werden omgebouwd naar LMSR^ 
schepen, de "Shughart" en "Gordon" 
klasse en 15 LMSR schepen van de 
"Bob Hope" en de "Watson" klasse 
werden nieuw gebouwd. Meer 
gedetailleerde info en specificaties 
aangaande deze schepen zijn terug 
te vinden in Neptunus Nr.265 blz. 
251 tot 253. 

Opbouw van de militaire mid
delen in de golfregio 

Tijdens voorgaande jaren werden 
reeds grote hoeveelheden militair 
materieel, onder meer uit de voorra
den van de Amerikaanse strijdkrach
ten in Europa, richting Golfregio 
getransporteerd om in Katar en Koe
weit gestockeerd te worden. 

Bij een eventueel nieuw conflict in 
deze regio hoeft men dan enkel de 
militairen per vliegtuig over te bren
gen die, éénmaal ter plaatse, het 
gestockeerde materieel in ontvangst 
nemen en operationeel maken. Op 
deze manier beschikt men binnen 
een relatief korte termijn over een 
volwaardig inzetbare gevechts
groep. 

Vorige zomer werden verschillende 
LMSR schepen behorend tot het 
Prepositioning programma van het 
MSC, volgeladen met vooruitge
schoven materieel voor het landle
ger, in Koeweit gelost. Dit militair 
materieel werd in de regio ingezet 
tijdens oefeningen door het land
leger die tot in december gepland 
waren. Aangezien de spanningen 
met Irak verder opliepen werd dit 
militair materieel na de oefeningen 
niet terug ingescheept en bleef het 
ter plaatse voor mogelijke inzet 
bij een eventueel conflict. In janu
ari begon dan de echte massale 
opbouw van militaire middelen naar 
de regio vanuit de Verenigde Staten 
en Europa voor de operatie"Iraqi 
Freedom". Intussen werd ook het 
vooruitgeschoven materieel van het 
Marinierskorps, dat zich aan boord 

' Large Medium Speed Roll-On/RoU-Off 

' Maritime Prepositioning Ship 

van de MPS** schepen van het MSC 
bevond, naar de regio gestuurd. Zo 
werden 11 MPS schepen, behorend 
tot twee MPS squadrons, tussen 16 
januari en 4 februari gelost in de 
haven van Ash Shu'aybah in Koe
weit. Deze schepen, die normaal 
gelost worden in één week, werden 
nu gelost in een recordtijd van 48 
uur. Niettegenstaande het materieel 
zich reeds verschillende maanden 
aan boord van de schepen bevond 
bleek het nog in perfecte staat te 
verkeren en was het onmiddellijk 
voor 99 % operationeel inzetbaar. 
Na het lossen van deze MPS sche
pen werden verschillende van deze 
schepen onmiddellijk terug ingezet 
binnen het MSC om militair mate
rieel te laden in de Verenigde Staten 
en Europa. 

Het belang van de inzet van de 
moderne LMSR schepen zien we 
duidelijk wanneer we volgende ver
gelijking maken. Het zware mili
tair materieel, dat aan boord van een 
volgeladen LMSR schip getrans
porteerd kon worden vanaf Diego 
Garcia in de Indische Oceaan naar 
de Perzische Golf binnen 11 a 12 
dagen, zou via luchttransport de 
inzet vragen van 38 tot 52 C-17 Glo-
bemaster transportvliegtuigen gedu
rende een zelfde aantal dagen. Met 

de huidige LMSR schepen zou 
men éénzelfde hoeveelheid mate
rieel, verscheept tijdens het vorig 
conflict "Desert Storm", reeds ter 
plaatse hebben binnen 2/3 van de 
tijd die men toen voor dit transport 
nodig had. Tijdens het vorig con
flict wenste men alvorens de aanval 
te starten over voldoende voorraden 
te beschikken voor 60 dagen. In 
het huidig conflict werd becijferd 
dat een voorraad van vijf tot zeven 
dagen voldoende was bij het star
ten van een aanval, waardoor bij de 
aanloop naar het conflict heel wat 
minder voorraad via schepen moest 
getransporteerd worden. Door het 
massaal gebruik van precisiegeleide 
bommen in huidig conflict moest 
daarenboven ook heel wat minder 
munitie naar de regio getranspor
teerd worden. 

Ook moderne technieken zoals het 
kleven van barcodelabels op al het 
getransporteerde materieel verge
makkelijkte het traceren via scan
ners van het geloste materieel en 
was een grote verbetering t.o.v. de 
soms chaotische zoektocht naar het 
juiste materieel tijdens het vorige 
conflict. 

Door de gelimiteerde aanlegmoge
lijkheden voor grote schepen in de 
haven van Ash Shu'aybah in Koe-
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weit, waar men maximum zes sche
pen tezelfdertijd kon lossen, was het 
belangrijk dat men de grote LMSR 
schepen kon inzetten. Hierbij kon 
men 1800 tot 3000 stuks materieel 
van boord rijden in een tijdspanne 
van 24 tot 36 uren. Tot eind april 
werden meer dan 150 MSC schepen 
gelost in deze haven. 

Om al het materieel van de ingezette 
troepen van de 3e en 4e Infanterie 
divisie, de 82e en 101e Luchtlan
dingsdivisie, elementen van het V 
Korps en de 1 en II MEF' naar 
de regio over te brengen waren op 
het hoogtepunt einde maart 139 
schepen van de 214 schepen die 
onder operationeel bevel van het 
MSC stonden ingeschakeld. Daar
bij waren 33 schepen van de 42 die 
normaal deel uitmaken van het Pre-
positioning programma ingescha
keld samen met 106 schepen van 
de 115 die onder het Sealift pro
gramma ressorteerden. Bij de vier 
RRF schepen die reeds eerder onder 
operationele controle van het MSC 
geplaatst waren (1 kraanschip, 1 
breakbulk schip en twee tankers) 
werden nog 36 RRF schepen voor 
dit conflict geactiveerd en onder 
operationeel bevel van het MSC 
geplaatst. Deze RRF vloot bestond 
uit 30 RO/RO schepen, 1 kraan
schip, 3 breakbulk schepen en twee 
schepen die instonden voor het 
onderhoud en herstellingen van 
vliegtuigen of helikopters van het 
marinierskorps. 

In vergelijking met het eerste con
flict in Irak, waar nog 81 schepen uit 
de RRF geactiveerd werden, bleken 
er nu heel wat minder RRF schepen 
nodig te zijn mede door het inzetten 
van de nieuwe grote LMSR sche
pen. Naast de FSS* schepen, de 
LMSR schepen en de schepen uit 
de RRF maakten verder ook talrijke 
gecharterde commerciële schepen 
deel uit van het Sealift programma. 

Van januari tot eind april werden 
zo 95.000 ton munitie, 984 miljoen 
liters brandstoffen en 1.950.900 m^ 

Overzicht van de geactiveerde RRF-sciiepen 

RO/RO schepen 

T-AKR 7 Comet 

T-AKR 10 Cape Island 

T-AKR 11 Cape Intrepid 

T-AKR 112 Cape Texas 

T-AKR 113 Cape Taylor 

T-AKR 1001 Adm.Wm.M. Callaghar 

T-AKR 2044 Cape Orlando 

T-AKR 5051 Cape Ducato 

T-AKR 5052 Cape Douglas 

T-AKR 5053 Cape Domingo 

T-AKR 5054 Cape Decision 

T-AKR 5055 Cape Diamond 

T-AKR 5062 Cape Isabel 

T-AKR 5066 Cape Hudson 

T-AKR 5067 Cape Henry 

T-AKR 5068 Cape Hom 

T-AKR 5069 Cape Edmont 

T-AKR 5076 Cape Inscription 

T-AKR 5077 Cape Lambert 

T-AKR 5078 Cape Lobos 

T-AKR 5082 Cape Knox 

T-AKR 5083 Cape Kennedy 

T-AKR 9666 Cape Vincent 

T-AKR 9678 Cape Rise 

T-AKR 9679 Cape Ray 

Eerder geactiveerde RRF- Schepen 

T-ACS 4 Gopher State (Kraanschip) 

T-AK 5029 Cape Jacob (Breakbulk) 

T-AOT 5084 Chesapeake (Tanker) 

T-AOT 9101 Petersburg (Tanker) 

T-AKR 9701 Cape Victory 

T-AKR 9711 Cape Trinity 

T-AKR 9960 Cape Race 

T-AKR 9961 Cape Washington 

T-AKR 9962 Cape Wrath 

i 

Kraanschepen 

T-ACS 6 Comhusker State 

Onderhoudsschepen voor Marinierskorps 

T-AVB 3 Wright 

T-AVB 4 Curtiss 

Breakbulk schepen 

T-AK 5022 Cape John 

T-AK 5051 Cape Gibson 

T-AK 5075 Cape Johnson 

aan militair materieel en voorraden 
naar de golfregio getransporteerd. 
Omdat men rekening moest houden 
met eventuele terroristische aanval
len, via kleine met springstoffen 
gevulde boten, op de schepen van het 
MSC moesten deze beter beschermd 
worden. Zo werden beschermings

teams van 12 militairen van het 
Marinierskorps aan boord van ieder 
MSC schip gebracht voor de bevei
liging tijdens de transit over zee 
en bij het laden en lossen in de 
havens. Naderhand werden deze 
versterkt met 1300 militairen uit de 
reserve van het landleger waarmee 
110 teams gevormd werden. 

' Marine Expeditionary Force 

«Fast Sealift Sliip 
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Geactiveerde FSS schepen uit ROS' 

T-AKR 287 USNS Algol 

T-AKR 288 USNS Bellatrix 

T-AKR 289 USNS Denebola 

T-AKR 290 USNS Pollux 

T-AKR 291 USNS Altair 

T-AKR 292 USNS Regulus 

T-AKR 293 USNS Capella 

T-AKR 294 USNS Antares 

Geactiveerde LMSR schepen uit ROS 

T-AKR 295 USNS Shughart 

T-AKR 296 USNS Gordon 

T-AKR 297 USNS Yano 

T-AKR 298 USNS Gilliland 

T-AKR 300 USNS Bob Hope 

T-AKR 301 USNS Fisher 

T-AKR 302 USNS Seay 

T-AKR 303 USNS Mendonca 

T-AKR 304 USNS Pililaau 

T-AKR 305 USNS Brittin 

het transport en werden er 3 com
merciële schepen geladen. In deze 
haven werd militair materieel aan
gevoerd via de trein en autoweg 
en kon men tegelijkertijd één schip 
laden en toch nog materieel ont
vangen en stockeren. In totaal 
werden zo in beide havens 13000 
stuks militair materieel getranspor
teerd waaronder helikopters, genera
toren, rupsvoertuigen, vrachtwagens, 
vorkliften, containers, munitie en 
brugelementen. Omdat soms mate
rieel van grote omvang en gewicht 
aan boord moest genomen worden 
was het iedere keer uitkij ken naar het 
geschikte schip dat over voldoende 
sterke dekken en over scheepsrui
men met een voldoende hoogte 
beschikte. 

Aanvoer van militair materieel 
via Europese havens 

De ontplooiing van eenheden van 
het V Korps gelegerd in Duitsland 
begon reeds in de herfst van 2002 
toen men Patriot luchtverdedigings-
eenheden verscheepte naar Israël 
via het Duitse Bremerhaven. Begin 
januari werd een aanvang genomen 
met het verschepen van munitie 
bestemd voor de Ie Infanteriedi
visie, waarbij onder meer 834 con
tainers met munitie en bijkomende 
Patriot raketten vanuit de munitie-
haven Nordenham in Duitsland naar 
de golfregio gestuurd werden. 

Vanaf begin januari tot einde maart 
werd de haven van Antwerpen inten
sief gebruikt voor de transporten 
en werden er gedurende deze peri
ode 22 commerciële en MSC sche
pen geladen. Het materieel van het 
landleger en de luchtmacht werd 
aangevoerd via vier verschillende 
transportwijzen: per trein, langs de 
autoweg, via lichters en via de lucht 
(helikopters). 

In Antwerpen had men de mogelijk
heid om twee schepen tezelfdertijd 
te laden en toch nog nieuw aange
voerd materieel te blijven ontvan
gen en klaar te stellen op de kade 
via de vier bovenvermelde aanvoer
lijnen. Het materieel, aangevoerd 

aan boord van lichters, werd gela
den in Mannheim in Duitsland 
waar zich de enige eenheid van het 
Amerikaanse landleger (Rhine River 
Detachment) bevindt die gespecia
liseerd is in het laden van commer
ciële lichters. Deze eenheid kon 
twee lichters tezelfdertijd laden en 
tegelijkertijd nog nieuw materieel 
ontvangen en stockeren. Op deze 
manier werden in totaal 5000 stuks 
materieel overgebracht naar de Ant
werpse haven. Vanaf midden tot 
eind februari werd ook de haven 
van Rotterdam ingeschakeld voor 

Transport van materieel voor 
volledige Divisie aan boord van 
9 schepen 

Midden april tot eind april kwam 
een nieuwe golf van transporten op 
gang met het materieel van de Ie 
Infanteriedivisie gelegerd in Duits
land. Om dit materieel over te 
brengen werden in totaal 9 commer
ciële en MSC schepen geladen in de 
Antwerpse en Rotterdamse havens. 
Om de volledige divisie met meer 
dan 6000 voertuigen (Gevechts-
tanks, pantservoertuigen, artillerie. 

Tegelijkertijd kon men twee MPS schepen, het T-AK 3010 MV 1st Lt.Baldomero 
Lopez en T-AK 3012 MV Sgt. WUllam R. Button, laden aan dezelfde kade in de Ant
werpse haven. 

9 Reduced Operating Status 
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tankwagens, ziekenwagens, brug-
slagelementen, humvees) en heli
kopters (Blackhawk, Apache, Kiowa 
en Chinook) over te brengen vanuit 
Duitsland werden naast het over
brengen via de lucht van de heli
kopters, ook nog eens 80 treinen, 
200 opleggers, 130 rivierlichters en 
500 containers ingezet. Zo kon men 
dagelijks 10 treinen naar Antwerpen 
(5) of Rotterdam (5) laten rijden. 
Met de problemen rond deze trans
porten via België werd het mili
taire materieel, dat oorspronkelijk 
gepland was om per trein naar Ant
werpen getransporteerd te worden, 
nu geladen op lichters en overge
bracht naar Rotterdam. 

Ongeveer de helft van het te trans
porteren rollend materieel vertrok 
per lichter vanuit Mannheim langs 
de Rijn, een traject van ongeveer 
650 km afgelegd in 36 uren, zonder 
te moeten rekening houden met ver
keersopstoppingen. Op het hoogte
punt van de operaties werden iedere 
dag 400 stuks materieel aan boord 
geladen van zes lichters. Het eerste 
LMSR schip USNS Watkins liep op 
15 april de haven van Rotterdam 
binnen om 1400 stuks materieel 
te laden. Op 18 april legde het 
schip aan in de Antwerpse haven 
om er 21 helikopters aan boord te 
nemen. Deze helikopters vlogen tij
dens de vorige dagen vanuit basis
sen in Duitsland naar Antwerpen en 
werden op de kade klaargemaakt 
voor het transport. Zo werden de 
rotors van de helikopters verwijderd 
en werden de helikopters volledig 
met een plastiekfolie omwikkeld. 
De kleinere helikopters kon men 
gemakkelijk via de oprijlaan aan 
de achtersteven van het schip aan 
boord rijden maar de twee grotere 
Chinooks moesten met hulp van 
de boordkranen aan boord gehesen 
worden om zo in de ruimen neer
gelaten te worden. Intussen was 
op 17 april het onder Luxemburg 
varende gecharterde RO/RO schip 
MV Catherine de haven van Antwer
pen binnengelopen om er 428 stuks 
aan boord te nemen, gevolgd door 
het onder Panamese vlag varende 
gecharterde autotransportschip MV 
Asian Vision dat meer dan 900 
stuks militair materieel, 279 contai
ners en 42 helikopters aan boord 
nam. Het onder Italiaanse vlag 
varende gecharterde MV Jolly Tur-
chese meerde aan in Antwerpen op 

19 april om 544 stuks aan boord 
te nemen inclusief 163 containers. 
Op 18 april liep het LMSR schip 
USNS Mendonca de haven van Rot
terdam binnen om er 1500 stuks rol
lend materieel en containers te laden 
gevolgd door het gecharterde MV 
Skodsborg varende onder de vlag 
van de Cayman-eilanden om 16257 

m^ materieel te laden. Aangezien dit 
schip aan de achtersteven niet over 
een zwenkbare oprijlaan beschikte 
en het schip ook niet met de achter
steven tegen de kade kon aanleggen 
moest voor een andere oplossing 
gekozen worden. Zo werd een drij
vend ponton aangevoerd en tegen 
de achtersteven van het schip vast-

Schepen geladen in Rotterdam tot eind april 

1. THEBELAND 

2. ASIAN VISION 

3. NDS PROGRESS 

4. T-AKR 315 USNS WATKINS 

5. T-AKR 303 USNS MENDONCA 

6. MS SKODSBORG 

7. T-AKR 298 USNS GILLILAND 

8. T-AKR 5055 MV CAPE DIAMOND 

Schepen geladen in Antwerpen tot eind april 

1. T-AKR 287 USNS ALGOL 

2. T-AKR 315 USNS WATKINS 

3. MC CETAM VICTORIAE 

4. MV TELLUS 

5. NDS PRODIGY 

6. MVANTARES 

7. ROKIADELMAS 

8. REPUB LICA Dl ROMA 

9. MV CATHERINE 

10. REPUBLICADIVENEZIA 

11. T-AK 3010 MV 1 st LT BALDOMERO LOPEZ 

12. T-AK 3012 MV SGT WILLIAM.R. BUTTON 

13. SAFFETBEY 

14. MV ISTANBUL 

15. T-AK 3005 SS SGT MATEJ KOCAK 

16. STRONG AMERICAN 

17. MVROSADELMAS 

18. MV JOLLY ROSSO 

19. MV THEBELAND 

20. MV JOLLY SMERALDO 

21. MV CETAM VICTORIAE 

22. MVWLOCLAWEK 

23. MV CATHERINE 

24. MV ASIAN VISION 

25. T-AKR 315 USNS WATKINS 

26. MS JOLLY TURCHESE 

27. MS THEBELAND 

27-28 FEB 2003 

21-22 FEB 

18-20 FEB 

15-18APR 

18-20 APR 

26-28 APR 

26-28 APR 

26-28 APR 

14-16 JAN 2003 

20-24 JAN 

1-4 FEB 

1-4 FEB 

5-9 FEB 

5-9 FEB 

5-9 FEB 

12-14 FEB 

13-15 FEB 

16-18 FEB 

17-20 FEB 

19-22 FEB 

23-24 FEB 

23-25 FEB 

26 FEB-2 MAR 

27-28 FEB 

26-27 FEB 

28 FEB-2 MAR 

1-2 MAR 

2-6 MAR 

19-24 MAR 

23-24 MAR 

17-18 APR 

17-20 APR 

18-19APR 

19-21 APR 

22-24 APR 
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Helikopters van het Amerikaanse landleger via de lucht overgebracht vanuit Duitsland 
op de kade in Antwerpen omwikkeld in een speciale plastiekfolie om bescherming te 
bieden tegen corrosie tijdens het transport over zee. 

gelegd waardoor men de oprijlaan 
op het ponton kon laten aansluiten. 
Het zware materieel werd dan van 
de kade met havenkranen aan boord 
van het ponton gehesen van waarop 
het aan boord van het schip kon 
gereden worden. Een drietal lich
ters met zwaar materieel legden aan 
naast het ponton om hun cargo te 
lossen. Dan werd het materieel 
(o.a. 54 ton zware artilleriestukken) 
met de scheepskranen aan boord 
gehesen om zo op het hoofddek 
geplaatst te worden. Intussen arri
veerde het LMSR schip USNS Gil-
liland in Rotterdam om er meer dan 
1000 stuks rollend materieel aan 
boord te nemen gevolgd door het 
laatste schip in de rij, het RRF 
schip MV Cape Diamond, om de 
laatste 623 stuks cargo te laden op 
28 april. Zo werd de klus uiteinde
lijk in 12 dagen afgewerkt en waren 
meer dan 6000 stuks materieel van 
de Ie Infanteriedivisie onderweg 
naar de Golfregio. 

Inzet van het MTMC" 

Alle havenoperaties in Bremerha-
ven, Nordenham, Mannheim, Ant
werpen en Rotterdam vielen onder 
de verantwoordelijkheid van de 
598th TTG" van het MTMC met 
hoofdkwartier in Rotterdam. Ook 
de losoperaties in de havens van 

de Middellandse Zee, Turkije en de 
Golfregio vielen onder de verant
woordelijkheid van de 598 th TTG. 
Het 838th Transportation Battalion 
eveneens met hoofdkwartier in Rot
terdam nam het voortouw in de 
havenoperaties en opereerde rondom 
de klok gedurende zeven dagen van 
de week met het ontvangen, het 
documenteren, het klaarstellen op 
de kade en het laden van cargo. 
Na deze operaties succesvol beëin
digd te hebben zal het MTMC 
niet lang op haar lauweren kunnen 
rusten vermits intussen reeds de 
eerste scheepstransporten met mili
tair materieel uit de regio terug rich

ting Europa aan het varen zijn zodat 
de hele operatie van vooraf aan 
opnieuw kan beginnen. 

Nieuwe technologie voor het 
snelle transport 

Bij het huidig conflict was het zeer 
snel ter plaatse brengen van grote 
hoeveelheden militair materieel 
opnieuw een immense uitdaging 
voor het MSC. Niettegenstaande 
het in gebruik nemen van de 
nieuwe LMSR schepen zal het 
MSC terug onder druk komen 
voor het gebruik van nog snellere 
transportmiddelen. 

Naast het inzetten van zeer snelle 
schepen wordt nu ook gedacht aan 
het gebruik van grote luchtschepen. 
Met deze nieuwe luchtschepen zou 
men materieel vijf maal sneller 
kunnen leveren dan vandaag met 
conventionele schepen. Deze lucht
schepen zouden 500 tot 1.000 ton 
materieel non-stop over 8000 km 
juist boven het zeeoppervlak of tot 
op een hoogte van 3000 m met 
een snelheid van 60 tot 90 knopen 
kunnen overbrengen. Uitgerust met 
luchtkussentechnologie zouden deze 
HULA'^ echte "triphibians" zijn die 
zowel te land, ter zee als in de lucht 
zouden kunnen opereren. 

Lange rijen voertuigen klaar om aan boord gereden te worden van het MPS schip 
T-AK 3010 MV 1st Lt.Baldomero Lopez in de haven van Antwerpen. 

'" Military Traffic Management Command 

" Transportation Terminal Group 

'̂  Hybrid Ultra-Large Aircraft 
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Lange rijen wachtende voertuigen van de Ie Infanteriedivisie klaar om aan boord van 
het LMSR schip T-AKR 303 USNS Mendonca gereden te worden in de haven van Rot
terdam 

• i l?! ims^ 

jt 

Door het inzetten van deze nieuwe 
luchtschepen zou het mogeHjk zijn 
om het zwaar militair materieel 
eender waar te laden, en het binnen 
drie tot zeven dagen op gelijk welke 
bestemming in de wereld te kunnen 
afleveren. Hiermee zou men vol
doen aan een wens van het Landle
ger om op deze manier het zwaar 
materieel bij hun thuisbasissen te 
kunnen laden en het direct samen 
met de troepen over te brengen 
naar het operatiegebied klaar voor 
onmiddellijke inzet. 

Uitzicht op de reusachtige parkeerruimte voor militair materieel in de haven van Rot
terdam bij het laden van het LMSR schip van de Bob Hope klasse T-AKR 303 USNS 
Mendonca 

Geraadpleegde bronnen: 

- Sealift Magazine 

- Seapower Magazine 

- Stars and Stripes 

- MSC website :www.msc.navy.mil 

- MARAD website: 
www. marad. dot.gov 

Bijzondere dank aan M. Bram de 
Jong Public Affairs MTMC 598th 
TTG voor de nuttige informatie 
i.v.m. de ladingen in de havens van 
Antwerpen en Rotterdam. 

Foto 's: L Van Ginderen 
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La Batajlle de KAtlantique 1939-1943 

60th Commemoration of the Battle of the Atlantic 1939-1943 
C'est a Liverpool que la Royal Navy a cette année commémoré Ie 60ème anniversaire de la Bataille de l'At-
lantique, bataille qu'elle a gagnée en 1943, l'année oü elle a coulé plus de U-Boote allemands que ceux-ci 
n'ont réussi a couler de navires marchands allies. 

C'est une bataille qu'elle a été a deux doigts de perdre et, avec elle, toute l'Angleterre: étranglée dans son 
ravitaillement et ses renforts elle se serait vue au bord de la défaite. 

A Liverpool cette année, tout comme ce fut Ie cas a l'occasion de la commemoration du 50ème anniversaire, 
des manifestations grandioses se sont déroulées pendant toute la semaine du 28 avril: inauguration de la statue 
érigée en hommage au Captain J. Walker CB DSO, l'homme qui coula 19 U-Boote et dirigea les operations 
anti-sous-marines avec Ie succes que l'on sait, séances de cinéma et cycle de conférences, cérémonies d'hom
mage a la Marine marchande qui paya un lourd tribut pour la survie de l'Angleterre, défilés, expositions etc. 

La Marine militaire beige y était representee par Ie Capitaine de Frégate BAM M.Van Bussel; et notre collec-
tionneur bien connu, Johnny Geldhof, y exposa tous les souvenirs récoltés auprès des anciens de la Section 
Beige de la Royal Navy qui, embarqués sur les HMS Buttercup et Godetia, ont participé a cette éprouvante 
bataille de 1942 a 1944, convoyant plus de 36 convois dont plus de 20 en Atlantique Nord, au cours desquels 
ils eurent de nombreux engagements avec les attaquants. 

J.C.L. 

"Parti de Liverpool" est Ie titre d'un 
roman de mer d'E. Peisson, relatant 
la traversée tragique d'un "transat
lantic liner" aux prises avec les ele
ments, comme Ie fiit Ie Titanic. Au 
cours de la seconde guerre mondiale 
plus de 100.000 navires partirent de 
Liverpool ou y arrivèrent ayant dü 
affronter non seulement Ie mauvais 
temps, les brouillards et les icebergs, 
mais encore les bombes d'avions, les 
mines et les torpilles d'un ermemi 
bien decide a couper la Grande-Bre-
tagne de tout secours par mer. 

Liverpool est, de tous les ports en 
eau profonde d'Angleterre, Ie plus 
proche de l'Amérique. Il flit toute 
la guerre la porte d'entree principale 
des marchandises, denrées et maté-
riels de guerre d'importation vitale 
pour la survie de l'ile et la poursuite 
de la resistance aux attaques enne-
mies. Transitèrent par son port 120 
millions de tonnes de navires de 
haute mer, 22 millions de tonnes 
de navires cótiers, plus de 75 mil
lions de tonnes de cargaison, plus de 
4.700.000 soldats et 43.782 avions 
et planeurs. Le port et la ville 
de Liverpool, l'estuaire et la rivière 
Mersey ont occupé une position cen
trale dans la guerre sous-marine que 
declancha le Reich allemand contre 

sa vieille ennemie l'Angleterre, la 
seule nation a avoir osé résister a ses 
coups qui firent tomber déja la Nor-
vège, le Danemark, les Pays-Bas, la 
Belgique et la France, après la Polo-
gne, la Tchécoslovaquie, la Hongrie 
et la Grèce: la vielle Europe tout 
entière. 

Liverpool flit aussi le centre névral-
gique du commandement naval des 
Western Approaches, qui dirigea 
toutes les operations navales, sous-
marines et aériennes, et qui forma 
et guida tous les convois en pro
venance d'Amérique et toutes les 
escortes des navires en partance. 

La "Bataille de I'Atlantique" est le 
nom que Ton a donné a la lutte 
héroïque menée par l'Angleterre 
pour garder libres au travers des 
oceans ses voies de communications 
avec 1'Amérique et avec ses colonies 
menacées par la flotte sous-marine 
allemande. Au commencement de 
la guerre, en 1939, la Kriegsmarine 
ne disposait que de 57 sous-marins, 
dont 22 seulement étaient a long 
rayon d'action et done capables 
d'opérer en Atlantique; mais déja les 
chantiers allemands en livraient plus 
de 2 nouveaux tous les mois. L'Al-
lemagne le sait -I'amiral Raeder I'a 

dit-: la Kriegsmarine en 1939 ne 
peut egaler la Royal Navy ni en 
nombre ni en puissance; il lui en 
coüterait sept ans encore de cons
tructions navales accélérées et prio-
ritaires. II n' y a done d'autre choix 
pour elle, si elle veut venir au bout 
de la resistance anglaise que de lui 
couper les routes de son ravitaille
ment et de ses renforts en lui tor-
pillant tout navire de quelque nature 
ou même de quelque nationalité, 
qu'il soit, neutre ou belligérant. 

Le Reich met a la mer ses cuirasses 
de poche et ses croiseurs auxiliai-
res, camouflés en paisibles navires 
de commerce, ainsi que tous ses 
sous-marins avec pour seule mis
sion de couler tout ce qui navigue 
a destination de la Grande-Breta-
gne. L'amiral Karl Dönitz, un sous-
marinier de valeur de la guerre de 
14-18, qui ne croit pas aux actions 
de surface qu'il juge trop vulnéra-
bles aux coups de la flotte anglaise, 
declare qu'au contraire I'Allema-
gne pourrait gagner la guerre avec 
ses sous-marins, ses U-Boote, seuls. 
Mais pour obtenir ce résultat, il en 
reclame 300 au lieu des 57 dont il 
dispose au debut du conflit. Con-
vaincu de la justesse de son rai-
sonnement, le GQG de la Marine 
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approuve un plan de construction de 
sous-marins susceptible de donner 
satisfaction a Dönitz et accepte 
même, de mauvais gré, une reorga
nisation du commandement naval en 
donnant la responsabilité entière de 
la guerre sous-marine a eet homme 
qui fut nommé contre-amiral en sep-
tembre 1939 a l'age de 48 ans. 

R D M i R A L K f lRLDQEMIT^ 

C'est ainsi que la guerre sous-marine 
prendra, en dépit des conventions et 
lois de la guerre, un caractère suici-
daire et criminel. On torpille sans 
sommation, sans avertissement, sans 
arraisonnement, tous navires militai-
res et civils. La première victime 
fut, on s'en souvient, le paquebot 
Athenia torpille le 3 septembre 1939 
par rU-30. L'Athenia avait quitte 
Liverpool a destination du Canada 
ayant embarqué quelque 1.400 pas-
sagers. Parmi les 122 personnes qui 
périrent dans ce premier assaut bar
bare, il y eut 85 femmes et enfants. 
Cet 'attentat' suscita dans le monde 
horreur et reprobation. 

Mais hélas, ce torpillage-la n'était 
que le début de cette guerre sous
marine que I'Allemagne voulait 

totale. La Belgique, neutre a cette 
époque, y perdit cinq navires mar-
chands torpillés ou perdus sur des 
mines, huit mois avant qu'elle ne fut 
forcée a entrer dans la guerre'. Les 
leQons de la guerre 14-18 ne furent 
pas oubliées -il n'y a guère que 
vingt-et-un ans de cela d'ailleurs- et 
au depart de ce nouveau conflit les 
jeunes officiers d'alors sontdevenus 
des chefs. Personne n'a oublié que 
I'Allemagne avait réussi a lancer, 
au cours de ces quatre années de 
guerre, quelque 365 sous-marins et 
que, bien qu'elle en eüt perdu 178, 
11.135.000 tonnes de navires allies 
furent envoyés par le fond. Du cóté 
des Allies et principalement au sein 
de la Royal Navy, on se rappelait 
aussi qu'on n'avait pu contenir les 
pertes qu'en organisant et en perfec-
tionnant le système de convois de 
navires marchands fortement escor
tes par des navires de guerre. Or, 
en 1940, la Royal Navy ne dispo-
sait pas d'escorteurs specialises en 
chasse sous-marine et d'autre part 
les navires marchands, surpris par 
la soudaineté de l'état de guerre, se 
trouvaient isolés aux quatre coins 
du globe! Ce n'est done qu'a 
partir de l'été 1941 que le convoyage 
systématique entra réellement en 
vigueur. Pendant deux ans done 
les U-Boote allaient avoir le champ 
libre et la chasse au tonnage allié 
fut laissé principalement a 1'initia
tive de leurs commandants. Ce 
qui explique que 353 navires mar
chands furent coulés pendant cette 
seule période, ainsi que 12 navires 
de guerre britanniques, parmi les-
quels un porte-avions et un cui-
rassé^. Par contre, I'Allemagne 
perdit déja 28 sous-marins, soit 
un peu plus que ce que les chan-
tiers avaient pu produire de navires 
neufs. Quant a la flotte marchande 
de notre pays, elle perdit 18 navires 
en 1940, 16 en 1941 et 14 en 1942. 

Les Belges dans la Bataille de 
l'Atlantique 

En janvier 1942, il y eut dans la 
Royal Navy assez de volontaires 
belges formes dans toutes les spécia
lités (des transmissions aux machi
nes, en passant par la detection et 
l'artillerie) pour armer deux escor-
teurs. Ce seront le HMS Buttercup, 
immatriculéK193, qui, premier sorti 
du chantier naval Harland & Wolff 
a Belfast, sera armé par un equi
page beige le 6 janvier 1942 (le 
commandant est anglais) et le HMS 
Godetia, K226, sorti des chantiers 
John Crown a Sunderland (le com
mandant et le Ier lieutenant sont 
anglais). Les deux navires sont 
de ces 282 corvettes de la Flower 
class^ construites en Angleterre et 
au Canada pour servir d'escorteurs 
cótiers". Après un tres sérieux 
'shake down' (période de mise en 
condition de combat) a Tobermory 
sur la mer d'Irlande, nos deux cor
vettes sont déclarées bonnes pour 
le service et envoyées aux Antilles 
rejoindre le groupe B5, une flottille 
d'escorte britannique détachée en 
renfort de 1'autre cóté de l'At
lantique, oü depuis que les USA 
sont entrés en guerre (Pearl Harbor 
7.12.41) les U-Boote font des rava
ges. 

Pendant la rude période de 'wor
king up' a Tobermory, l'amirauté 
débarqua sans ménagement de la 
Godetia, le commandant anglais et 
son second qui ne s'entendaient pas 
avec les Belges, et nomma un autre 
Anglais au commandement; le Ier 
lieutenant sera un Beige, qui après 
un an d'escorte en recevra le com-
mandement\ 

Aux Antilles, le groupe B5 se 
compose de trois destroyers: les 
HMS Havelock, chef de la flottille, 

' Le cargo Suzon torpille, les Alex van Opstael, Rosa, Meuse et Joséphine-Charlotte sur une mine. 

^ II s'agit du porte-avions HMS Ark Royal et du cuirassé HMS Courageous. 

' Flower class : toutes ces corvettes portent des noms de fleurs ; Buttercup est en francais le bouton d'or et Godetia une espèce 
d'azalée. 

'* Ces corvettes sont dérivées de plans de coque d'un baleinier reconnu pour sa qualité de bonne tenue a la mer ; c'est a peu prés 
la seule qualité que les equipages leur reconnaissent, les trouvant trop exigues et tres inconfortables. Mais bien armées, bien com-
mandées, elles seront assignees aux convois transatlantiques et deviendront la colonne vertebrale de tout le dispositif d'escorte. 

"̂  II s'agit du Lt Cdr Maurice Larose. 
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Churchill et Warwick, et de sept 
corvettes: les HMS Columbine, 
Saxifrage, Camelia, Lavender, 
Pimpernel, Godetia et Buttercup. 
lis escortent principalement des 
pétroliers en provenance de Trini
dad a destination de Key West, et 
de Cuba a New York, a un moment 
0Ü les U-Boote font un massacre de 
pétroliers et de navires marchands. 
Les premiers sous-marins allemands 
sont apparus sur la cote Est des Etats-
Unis en janvier 1942, au nombre 
de six. lis y coulent a eux six jus-
qu'a 44 navires en I'espace de deux 
mois. Un des commandants de ces 
U-Boote adresse a I'Oberkommando 
des U-Boote un message dans lequel 
il dit: ".. quel dommage que nous 
ne soyons pas 10 a 20 U-Boote par 
ici, car il y passe chaque jour une 
vingtaine de batiments a notre portee 
dont un bon nombre naviguant de 
nuit tous feux allumés ...". Ce mes
sage n'est pas passé inaper^u car 
Dönitz relache un peu la pression 
sur les convois de I'Atlantique et y 
envoie aussitot 28 sous-marins a long 
rayon d'action, accompagnés de 8 
sous-marins ravitailleurs en fuel et 
torpilles; 18 U-Boote prendront posi
tion entre Key West et le Cap Sable 
et 10 devant Trinidad. Du coup, les 
pertes alliées s'élèvent a 169 navires 
(juin 1942), soit 823.000 T, et en 
juillet a 613.000 T. Mais avec le ren-
fort des escorteurs arrivés d'Angle-
terre et I'organisation en convoi des 
transports américains, les pertes vont 
diminuer rapidement pour n'être plus 
que de 81.000 T en octobre. 

C'est pour les U-Boote la fin du 
bon temps et, en novembre, I'amiral 
Dönitz rappelle ses sous-marins et 
les dispose en escadre dans I'Atlan
tique. Ce seront les sinistres 'Wolf-
packs' OÜ 10 a 20 U-Boote en meute 

s'attaqueront a un convoi, rendant 
fous les escorteurs qui ne sauront 
plus OÜ donner de la tête. Le groupe 
B5 est alors rappelé a renforcer les 
escortes de I'Atlantique. Seinde en 
deux, une partie du groupe escortera 
un convoi de pétroliers de Trinidad 
a destination de Gibraltar et de la 
Méditerranée, auquel le Godetia va 
participer. L'autre partie, avec le 
Buttercup, escortera un convoi en 
partance de New York pour Liver
pool. Entrés dans la fantastique 
noria des convois de I'Atlantique 
nos escorteurs en feront plus de 36! 

En février 1943 Dönitz a plus de 
150 U-Boote sur I'Atlantique. La 
bataille de I'Atlantique est a son 
apogee et il ne reste plus que pour 
deux mois de mazout industriel dans 
toute I'Angleterre. Mais le progrès 
apporté a 1' armement des escorteurs, 
I'invention et la mise au point des 
appareils de detection sous-marine, 
la chance aussi qui permet a la 
Royal Navy de percer les codes 
de transmission radio de la Kriegs-
marine dévoilant les positions, les 
ordres et les intentions des U-Boote, 
tout cela fait que la fortune change 
de camp et que la chance sourit 
enfin aux infortunés convois. Six 
mois plus tard, si les Allies perdent 
encore 244.000 T de navires, les 
Allemands le paient de la perte 
de 46 de leurs sous-marins. L'ami-
ral Dönitz doit avouer au Führer 
que, bien que disposant toujours de 
quelque 250 sous-marins, la guerre 
sous-marine connait une crise extrè-
mement grave. L'Angleterre et ses 
allies ont maintenant en perma
nence a la mer plus de 100 escor
teurs sur I'Atlantique pour assurer 
la protection d'environ 700 navires 
marchands. Les convois les plus 
importants sont défendus par des 
groupes d'escorte allant de 10 a 
20 escorteurs articulés autour d'un 
porte-avions. De plus les Allies 
viennent d'obtenir, en 1943, du Por
tugal, I'autorisationd'utiliser les lies 
A9ores comme base d'attaque contre 
les sous-marins et comme aero
drome pour leurs avions de recon
naissance. La couverture aérienne 
de quasi tout I'Atlantique Nord est 
assurée et la marine de surface est 
a ce point puissante qu'elle peut 
enfermer les sous-marins ennemis 
a l'intérieur du Golfe de Gascogne 
et bloquer tous les ports fran9ais 
comme Brest, Lorient et Bordeaux, 

dont les U-Boote auront de plus en 
plus de mal a sortir indemnes. 

Lorsque les pertes allemandes en 
sous-marins dépasseront le nombre 
de navires allies torpilles, la bataille 
sera gagnée; la marée aura toumé 
("The turn of the tide" comme le 
diront les Anglais) et la Victoire 
sera en vue. Mais le bilan de part 
et d'autre est lourd. La bataille 
de I'Atlantique aura coüté la vie a 
prés de 30.000 marins marchands, a 
73.600 marins militaires et a 6.000 
aviateurs du Coastal Command. En 
Atlantique, les Allies auront perdu 
ensemble 2.652 navires marchands, 
soit 12.800.000 T, sur un total de 
13.500.00 T que la guerre sur mer 
aura coüté. Du cóté allemand, sur les 
40.000 sous-mariniers que compta 
la Kriegsmarine, 28.000 sont morts 
en mer, a bord des 784 sous-marins 
qu'ils ont perdus. 

La Belgique, quant a elle, perdra 
60% de sa flotte de commerce et 
sur les quelque 3.500 marins qu'elle 
comptait au début des hostilités, 
603 marins bel ges et 350 étrangers 
seront tués ou portés disparus, et 60 
seront invalides. Au lendemain de 
la victoire, la Belgique n'avait plus 
que 44 navires sur les 101 qu'elle 
possédait en 1939. Ses navires ont 
été sur toutes les mers et participé 
a maints combats, lis ont été pre
sents a tous les débarquements: ceux 
d'Afrique, de Sicile, comme celui 
de Normandie; partout le pavilion 
beige a flotté aux cótés de ses Allies, 
chaque navire apportant sa contribu
tion a la victoire finale au travers de 
mille et un perils. Quant aux marins 
belges engages dans la Royal Navy, 
tant ceux qui ont servi a bord des 
navires armés par la Section beige 
-les six dragueurs de mines de la 
118ème flottille et les deux navires 
d'escorte, le Buttercup et le Gode
tia-, que tous les autres disperses 
dans la Royal Navy, tous ont montré 
ce qu'un marin beige peut faire au 
mépris de sa vie, lorsqu'il s'agit de 
défendre son pays. 

Voor onze nederlandstalige lezers 
zie ook Neptunus 271 pag. 105. 

CPV(hre) J.C. Liénart 
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La Guerre sous-marine 1939-1945 

Disponibilité en U-Boote 

Année 

Debut 1939 

Fin 1940 

Fin 1941 

Fin 1942 

Fin 1943 

Fin 1944 

Mai 1945 

Nombre 

57 

73 

235 

381 

422 

409 

429 

Opérationnels 

39 

27 

88 

204 

159 

134 

166 

Nombre total d'U-Boote construits pour la guerre: 1.153 

Pertes allemandes: 784 U-Boote - 28.000 sous-mariniers 

Perte de navires 

Année 

1939 

1940 

1941 

1942 

1943 

1944 

Total des pertes dans I'Atlantique Nord: 

- 2.652 navires marchands (12.800.000 T) 

- 30.000 marins marchands 

- 73.600 marins Royal Navy 

allies 
Tonnage 

2.630.000 T * 

5.100.000 T* 

2.300.000 T 

1.030.000 T 

1.160.000 T 

880.000 T 
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Etats-majors des corvettes armées par la Section Beige de la RN 
HMS Godetia HMS Buttercup 

1942 

Ier CO 

2meC0 

lerLt 

3meC0 

Lts 

Chief eng. 

LtRNR Smith (12.2.42) 

LtRNR Pierce (1.4.42) 

Lt RNR Larose M. (1.4.42) 

Lt Cdr RNR Larose M. 

Lt RNR Delforge J. 

Lt RNR Deketelaere W. 

Lt RNR Böting C. 

S/Lt RNR Grandjean R. 

S/Lt Coosemans J. 

Ier CO 

lerLt 

Lts 

Chief eng. 

Lt Cdr Crosby Dawson (23.3.42) 

Lt Cdr RNR Timmermans G. 

Lt RNR Jonckheere R. 

Lt RNR Libert W. 

Lt RNR van Waesberghe R 

S/Lt RNR De Giey P 

Lt RNR Maldeghem E. 

1943-1944 

CO 

lerLt 

Lts 

Chief eng. 

Lt Cdr RNR Larose M. 

Lt RNR Delforge J. 

Lt RNR Böting C. 

Lt RNR De Piere C. 

Lt RNR Lurquin L.J.J. 

S/Lt RNR Grandjean R. 

S/Lt RNR Crèvecoeur G. 

S/Lt Coosemans J. 

2meC0 

lerLt 

Lts 

Chief eng. 

3meC0 

4meCO 

Lt RNR Jonckheere R. (15.6.43) 

Lt RNR Libert W. 

Lt RNR Decrop A. 

Lt RNR de Schietere de Lophem 

S/Lt RNR Van Schoonbeek R 

S/Lt RNR de Schutter L. 

Lt RNR Van de Walle 

Lt Cdr RNR J. Hunter (1.1.44) 

Lt Cdr RNR Libert W. (18.8.44) 

Pertes de navires RN causées par les U-Boote 

La Royal Navy perdit au cours de la guerre 1939-1945, 248 navires de surface, dont 2 battleships, 3 porte-
avions, 46 destroyers et frégates, 27 corvettes et sloops, 22 dragueurs de mines et trawlers ainsi que 2 sous-
marins. Tous du fait des U-Boote. 

Les U-Boote 

Les 1.162 unites furent subdivisées en 9 types et 22 variantes. 

Le sous-marin standard fut Ie VIIIC dont 800 furent mis en service en Atlantique Nord. 

Déplacement: 

Machine: 

Vitesse: 

Rayon d'action: 

Profondeur maximum: 

Torpilles: 

Le IXC fut mis en service sur 

Déplacement: 

Rayon d'action: 

769 T en surface et 871 en plongée. 

2 diesels de 1400 CV, générateurs de 750 CV. 

17 Knt en surface et 7 en plongée. 

9.000 nautiques. 

150 m. 

14 - rayon d'action 3.000 m. 

'Atlantique Sud et l'Océan Indien. 

1.200 T. 

16.000 nautiques. 

NEPTUNUS SEPTEMBER - SEPTEMBRE 2003 183 



MARITIEM PANORAMA 

Strenge veiligheidsmaatregelen voor het 
windturbinepark op de Thorntonbank 

- C-Power bouwt 60 windturbines in twee fasen. 

- Scheepvaartroutes komen niet in het gedrang. 

- Supersleepboot moet voor bijkomende beveiliging zorgen. 

Onlangs werd het licht op groen 
gezet voor de bouw van een wind
turbinepark op de oostelijke kant 
van de Thomtonbank. Het project 
gaat uit van C-Power, een consor
tium van vijf Belgische bedrijven 
en een internationale partner: de 
waterbouwgroep Dredging Intematio-
nal, het intercommunaal energiebedrij f 
Interelectra, de windturbinefabrikant 
Turbowinds, de Waalse milieuholding 
Ecotec, de investeringsmaatschappij 
Socofe en de Europese groep SUF 
Energies. Met de bouw van dit 
windturbinepark wil C-Power de 
Belgische overheid helpen om haar 
internationale verplichtingen na te 
komen om tegen 2010 zes procent 
van haar elektriciteit op te wekken 
uit hernieuwbare bronnen. De 60 te 
bouwen turbines zullen elk een ver
mogen van minimaal 3,6 tot maxi
maal 5 MW hebben, hetzij een 
gezamenlijk vermogen van 216 tot 
300 MW. Dit komt overeen met 
het gemiddeld elektriciteitsverbruik 
van 180.000 tot 255.000 gezinnen. 

De Thomtonbank, één van de bui
tenste zandbanken van het Belgisch 
Continentaal Plat, ligt op zowat 27 
km van de Belgische Kust. Zij 
is 18 km lang en tot 4 km breed. 
Het windturbinepark van C-Power 
zal slechts één vierde van de totale 
oppervlakte van de bank beslaan. 
De turbines zullen gebouwd worden 
in 6 tot 20 meter water. Naast de 
eigenlijke turbines bestaat het park 
nog uit een transformatieplatform, 
twee windmeetmasten, een onder
grondse bekabeling tussen de tur
bines onderling, en een ingegraven 
hoogspanningskabel van het park 

naar de kust toe. Deze kabel mondt 
uit ter hoogte van het voormalige 
militair hospitaal van Oostende en 
wordt onder de duinkruin naar het 
hoogspanningsstation van Sas Slij-
kens te Bredene doorgetrokken. 

De gekozen windturbine is de 3,6 
MW farshore turbine van GE Wind 
Energy. De mast, 75 meter hoog 
vanaf de laagwaterlijn, is een 6 cm 
dikke stalen buis van 5 meter dia
meter en is verankerd met een 350 
tot 500 ton zware moopaal funde
ring die van 20 tot 40 meter diep in 
de zeebodem steekt. De eigenlijke 
turbine, boven op de mast, werkt bij 
snelheden van 12 tot 90 km/h en 

produceert elektriciteit op een span
ning van 33 kV. De rotor bestaat 
uit drie wieken van elk 50 meter. 
Het turbinepark wordt gebouwd in 
twee fasen, eerst 24 en daama 36 
windturbines. Een groot deel van 
de montage zal op de kaden van 

Ligging van de Thorntonbanli ten opzichte van de andere zandbanken. 
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Transport van een rotor. 

Oostende en Zeebrugge gebeuren. 
De bouw zelf wordt over twee jaren 
gespreid na een voorbereidingsfase 
van één jaar. Pas na het verkrijgen 
van de vereiste milieuvergunningen 
kan met dit alles gestart worden. 
Na afloop van 20 jaar wordt de hele 
site ontmanteld en in zijn oorspron
kelijke staat hersteld. 

Bij het plannen van het windtur
binepark werd rekening gehouden 
met de andere gebruikers van de 
Thomtonbank, met de zeevisserij, 
de zandwinning, de nabijheid van de 
scheepvaartroutes en het zeeland
schap. Zo zal het park slechts 2 
procent van de visgronden beslaan 
op een diepte van 10 tot 20 meter. 
Qua zandwinning zijn twee zones 
hiervoor afgebakend in de Belgi
sche mariene wateren. In de zone 
van de Thomtonbank wordt minder 
dan 5 procent van de 1,8 miljoen 
m̂  aggregaten gewonnen. De aan
voer van zand- en grintsoorten in 
de havens van Nieuwpoort, Oost
ende en Zeebrugge zou volgens 
C-Power daar zeker niet onder te 
lijden hebben. 

Vooral de veiligheidsrisico's met 
betrekking tot de scheepvaart en de 
daaraan samenhangende gevolgen 
in geval van een ongeluk werden 
onder de loep genomen. Een hele 
reeks maatregelen zijn voorzien om 
de veiligheid maximaal te garan
deren zoals de bouw van een bij
komende radar, het instellen van 
een veiligheidszone, het aanbrengen 

van signalisatie en het opstellen van 
noodplannen. Elke turbine bevat 
zo'n 1.000 liter olie. De trans
formatoren bevatten 120.000 liter 
olie en 30.000 liter brandstof voor 
de noodgenerator. De vaarroutes 
liggen verder van de Thomtonbank 
en dit is ook het geval voor andere 
projecten in de Belgische wateren. 
In opdracht van C-Power heeft 
het scheepvaartexpertenbureau Ger-
manischer Lloyd een risicoanalyse 
gemaakt. Daamit werd geconclu
deerd dat het windturbinepark op de 
Thomtonbank een bijkomende kans 
op scheepvaartongevallen zal ver
oorzaken van slechts één ongeluk 
op 200 jaar. Daarbij zou gemid
deld 50 ton olie kunnen vrijkomen. 
Germanischer Lloyd noemt zowel 
de bijkomende kans op een ongeval 
als de omvang ervan dan ook aan
vaardbaar. In opdracht van C-Power 
voerde WL Delft Hydraulics een 
simulatie uit van de verspreiding 
van een olielozing ter hoogte van 
het windturbinepark. Bij normale 
weersomstandigheden strandt de 
olievlek in de eerste vijf dagen. De 
windturbines zelf kunnen dienen als 
ankerpunt om drijvende dammen 
vast te maken, maar als obstakel 
kunnen ze ook manoeuvres bemoei
lijken of ervoor zorgen dat een olie
vlek wordt opgedeeld in kleinere 
vlekken. Deelstudies werden ook 
uitgevoerd naar de effecten van het 
windturbinepark op de werking van 
radar, scheepvaartcommunicatie en 
scheepspositionering. Extra scha-

duwzones in het radarbeeld achter 
de Thomtonbank kunnen verholpen 
worden door een bijkomende radar. 
De effecten op de VHF-communi-
catie met de schepen zijn beperkt. 

Ook is C-Power, in samenspraak 
met de kersverse minister van de 
Noordzee Johan Vande Lanotte, een 
supersleepboot met een trekkracht 
van 120 ton aan het ontwikkelen, 
die over 3 jaar zowel de site van 
de Thomtonbank als de kust moet 
beschermen. Het zou de eerste 
noodsleepboot van het land worden. 
Tenslotte werd bijzondere aandacht 
geschonken aan de bekabeling naar 
de kust toe teneinde de scheepvaart 
aldaar niet te hinderen. Deze beka
beling loopt over een afstand van 
37,8 km. De hoogspanningskabel 
wordt er 2 meter diep in de zee
bodem ingegraven. Daar waar de 
kabel de scheepvaartroutes kruist, 
komt ze nog dieper. Hierbij wordt 
rekening gehouden met de moge
lijke verbreding en verdieping van 
de vaarweg. Zoals reeds gezegd, 
zal een bijkomende radar de nade
rende schepen waarschuwen van op 
20 zeemijlen in het rond. 

Voor C-Power zal het windturbi
nepark van de Thomtonbank abso
luut veilig zijn voor de scheepvaart 
en indien alle bouwvergunningen 
tijdig bekomen worden, kan het park 
tegen 2005 operationeel worden. 

ƒƒ. Rogie 
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Introduction a I'iconographie des vexilles 
indicatifs des mastroquets dans le biotope 

macro-breton 

Le titre du présent article a été traduit 
en un langage quelque peu hexago
nal, afin de camoufler qu'un capi-
taine de vaisseau ("buiten dienst", 
mais quand même !) pouvait s'in-
téresser de prés aux bistrots de Sa 
Gracieuse Majesté. Tout marin en 
escale en Angleterre ne peut en 
effet manquer d'etre frappe par le 
nombre, la qualité et souvent même 
la beauté des enseignes enjolivant la 
devanture des pubs. Voila pourquoi 
le présent article. 

L'histoire des enseignes des pubs 
est étroitement liée a l'histoire des 
boissons euphorisantes, le vin et la 
biére plus précisément. C'est dans 
la Rome antique que vont apparaïtre 
les premiers "vexillia" ou vexilles, 
indiquant la nature hospitalière de 
ces lieux publics oü il était possible 
d'étancher sa soif, les "tabemae". 
Trois enseignes seulement sont con-
nues a Rome: le boisseau de chêne 
vert, l'échiquier qui indiquait la pos-
sibilité de se livrer également au jeu 
dans la tabema et 1'image de deux 
personnages portant entre eux une 
amphore suspendue a une perche 
(cette demière image nous rappelle 
le logo d'une brasserie beige tres 
connue - publicité non payee!). 

Rome ayant envahi les ïles Bri-
tanniques un peu avant notre ére, 
il est clair que 1'implantation des 
legions a été suivie par l'introduc-
tion et l'adoption de la civilisation 
romaine, de son modus vivendi et 
done également des tabemae et de 
leurs vexilles. Au cours de l'histoire 
plusieurs monarques anglais légifé-
reront en matière de "pub signs". 
C'est p.ex. Richard II (1377-1399) 
qui en 1393 rendra le pub sign obli-
gatoire. En 1655 un nouvel édit, 
de Cromwell cette fois, oblige les 
propriétaires de pubs a placer leurs 

enseignes a au moins sept pieds de 
hauteur dans les villes, ceci sans 
doute afin d'éviter une publicité trop 
... frappante et aussi d'améliorer 
la circulation urbaine qui semble 
avoir été problématique déja en ce 
temps-la. En 1677 c'est le roi Char
les Il qui fait interdire les "gallow 
pub signs" OU enseignes en forme 
de gibet; il s'agissait d'enseignes 
souvent superbes mais qui traver-
saient les routes de part et d'autre, 
de véritables portiques en fait. 

Le mot "pub"est l'abréviation de 
"public house". C'est done une 
maison ... privée, car on sait que 
tout ce qui est public au Royaume-
Uni est en fait tres privé; pensons 
p.ex. aux "public schools". Les con-
sommateurs sont de fait les invites 
payants du "publican", du patron. 
Il règne une atmosphere tres fami
liale dans les pubs oü s'abreuvent 
les habitués. Les clients de pas
sage et les chiens sont admis s'ils 
se comportent convenablement, les 
enfants jamais! Il y a une certaine 
similitude entre les pubs et les clubs. 
Le "pub food" n'est pas une nour-

riture de restaurant mais plutót une 
cuisine familiale, souvent supérieure 
aux plats servis dans les restau
rants. 

Le succes des pub signs ira croissant 
jusqu'au XXième siècle et ce succes 
est le corollaire de l'analphabétisme 
des populations les plus défavori-
sées. Il est en effet plus facile 
de donner rendez-vous au "White 
Swan" ou au "Red Lion" qu'a une 
adresse quelconque, concept plus 
vague pour les esprits surtout si 
légèrement embmmés! 

La Grande-Bretagne compte environ 
85.000 pubs; quelque 17.000 noms 
différents ont été recensés. Le nom 
le plus populaire est sans contesta
tion possible le "Red Lion" (plus 
de 1.000 pubs); viennent ensuite les 
"Crowns" et les "Royal Oaks", t 
je complete la liste des "top ten" 
par "Anchor","Coach and Horses", 
"Bell", "Nelson", "Swan", "King's 
Head" et "White Hart". 1 n'est pas 
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surprenant que Ie "Red Lion" soit 
Ie pub sign Ie plus arboré. orsque Ie 
rol James VI d'Ecosse fut amené 
en 1603 a quitter son pays afin de 
succéder a Elisabeth I et a régner 
sous Ie nom de James I sur I'Angle-
terre et I'Ecosse, il décida que tous 
les pubs devraient porter dorénavant 
I'enseigne "Red Lion", en souvenir 
de son Ecosse chérie... 

La plupart des auteurs regroupent 
les différents pubs en une vingtaine 
de grandes rubriques telles Royauté 
et Noblesse, Le monde animal. 
Humour et Jeux de mots, Personna-
ges célèbres, Les Arts, Le mondu du 
travail, Armee, Soldats et Batailles 
etc. La categorie qu'il convient 
de présenter dans Neptunus a pour 
objet la Mer, la Marine et les 
Marins. 

La mer a de tous temps inspire les 
artistes. II est done normal de trouver 
au Royaume-Uni bon nombre d'en-
seignes (de pub et non de vaisseau!) 
qui ont pour sujet la marine et les 
marins. La Royal Navy jouit d'un 
prestige incomparable en Angle-
terre; elle est a juste titre le "Senior 
Service" qui existait déja sous 
1'appellation de 1'Association des 
"Cinque Ports" (Dover, Sandwich, 
New Romney, Hastings et Hythe), 
bien avant la victoire de Guillaume 
le Conquérant a Hastings en 1066. 
"Britannia rules the waves" est la 
veritable devise du Royaume-Uni; il 
est évident que c'est a sa Marine que 
I'Angleterre est redevable de I'em-
pire qui flit le sien! 

Premier sujet pour les vexilles a ins
piration navale: les Amiraux. Trente-
six amiraux ont été repertories sur 
les enseignes de pubs depuis Lord 
Howard of Effingham -Lord High 
Admiral en 1585 et vainqueur de 
I'lnvincible Armada en 1588- jus-
qu'au dernier vice-roi des Indes 
Lord Louis Mountbatten, en pas
sant bien sür par Sir Francis Drake, 
Rodney, Nelson, Duncan, Collin-
gwood en bien d'autres encore. 

Lord Horatio Nelson est de loin la 
personnalité navale la plus presti-
gieuse et la plus representee, ainsi 
que sa plus célèbre victoire, Trafal
gar, en 1805, et le batiment de ligne 
qui portait sa marque: HMS Vic
tory. Car voici un autre sujet pour 
peintres d'enseignes: les batiments 
de mer célèbres tels la Victory de 
Nelson, la Mary Rose, le Golden 
Hind de Sir Francis Drake, 1'Albion, 

le George, le Centurion, le May
flower, le Royal Oak, I'Ark Royal, 
bref, tous ces fiers vaisseaux qui 
ont été les "wooden walls of 
England", les murailles de I'Angle
terre. Parfois I'artiste représente des 
batiments étrangers fameux, telle 
la frégate américaine Constitution, 
voire même des navires de légende 
comme le Hollandais Volant ou 
Flying Dutchman. Un nom peut 
toutefois cacher différents objets, le 
nom de Flying Dutchman ayant par 
exemple aussi été porté par une des 
locomotives les plus rapides de son 
époque et égaleraent par un cheval 
de course, vainqueur du fameux 
derby d'Epsom en 1846! Certaines 
enseignes enfin rendent hommage 
a des navires qui se sont illustrés 
d'une ou autre maniere, comme le 
Gipsy Moth de Sir Francis Chiches
ter ou encore le ferry Norland perdu 
lors de la guerre des Malouines. 

Des parties du navire servent égale-
ment de pub sign, tout particulière-
ment I'ancre marine; I'ancre bleue 
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("The Blue Anchor") est le symbole 
de I'espoir. La plus belle enseigne 
maritime est bien évidemment la 
figure de proue. Parfois la conno
tation maritime est plus difficile a 
discemer. Le "Eight Bells" a Cha
tham par exemple n'a strictement 
rien a voir ni avec des cloches, 
ni avec des clochers, mais signi-
fiait la fin de travail a 16hrs a 1'Ar
senal et le signal pour les ouvriers 
assoiffés de vider quelques chopi-
nes de "bitter" ou de "lager" avant 
de renter chez eux. 

1 8 8 NEPTUNUS SEPTEMBER-

Mais c'est I'homme d'équipage qui 
demeure la meilleure source d'ins
piration pour I'artiste observateur 
du métier de marin. La vigie ("The 
Crow's Nest"), I'homme de barre 
("The Helmsman"), le gabier sou-
quant ferme sur ses avirons ("The 
Oarsman"), les prestigieux Royal 
Marines -les troupes de Marine 
embarquées- et même les modestes 

"monkeys", jeunes gar^ons de moins 
de 17 ans -un batiment de ligne 
comme la Victory en comptait plus 
de cent-, qui en dehors des basses 
besognes de servitude étaient char
gés pendant les postes de combat 
de descendre a la soute des poudres 
afin d'approvisionner les batteries 
en poudre noire. 

Le héros le plus populaire de la 
Royal Navy est bien sür le "Jolly 
Jack" OU "Jolly Sailor". 

J'espère que eet exposé bien trop 
bref, vu la magnitude du sujet, 
vous aura convaincu de l'intérêt que 
mérite cette production typiquement 
britannique, le pub sign. Contraire-
ment aux apparences ce n'est pas un 
sujet mineur. Il existe au Royaume-
Uni une société appelée "Inn Sign 
Society" (dont je suis actuellement 
le seul "foreign member") qui veille 
aux interets des enseignes et des 
artistes qui les produisent. J'écris 
"artistes", car il est bien connu que 
les plus grands peintres anglais -je 
pense p.ex. a William Hogarth, le 
gendre de Sir Christopher Wren- ont 
peint des enseignes. 

2003 

La Inn Sign Society est puissante 
et peut faire interdire des pub signs 
ne répondant pas aux régies -même 
non écrites- régissant leur utilisa
tion. Ainsi il est interdit d'utiliser 
l'effigie de tout membre en vie 
de la familie royale. Autre exem
ple: en avril 2003 la Inn Sign 
Society a fait interdire le pub sign 
"Tanya's Charms" a Richmond dans 
le Yorkshire. Cette superbe Tanya 
n'était en effet vêtue que de son 
seul sourire; I'interdiction ne fut 
toutefois pas demandée sur base de 
cette nudité (il y a des dizaines 
de nus en guise d'enseigne de par 
le Royaume-Uni: "Adam and Eve" 
p.ex.), mais parce que, située sur un 
"roundabout" tres frequente, Tanya 
risquait de distraire de nombreux 
conducteurs... 

JOUT 

SlIIOR 
Dernier element: le fait de pouvoir 
discuter de pub signs constitue une 
carte de visite, un "Sesame ouvre-
toi", extraordinaire dans tous les 
milieux anglais, même les plus 
élevés... 

CPVe.r. G. Busard 



Archéologie maritime 

Exceptionnelle découverte en Belgique ... bis! 

sw./ © S. Van Ransbeek 

Illustration suggérant Ie type de navire découvert. 

En décembre 2000 nous relations 
dans ces colonnes la découverte a 
Doel d'un navire de type Cogge 
datant de 1350 (Neptunus n° 
261/p.256-258). Et aujourd'hui 
d'annoncer une nouvelle trouvaille, 
tout aussi exceptionnelle: celle d'un 
navire marchand probablement 
espagnol, naufragé il y a plus de 
deux cent cinquante ans a l'ouvert 
de Nieuport. 

Cette découverte qui remonte au 
début du printemps, ne fut pas révé-
lée d'emblée au grand public pour 
des raisons de protection du site 
environnemental. Des mesures de 
sauvegarde ayant été prises entre-
temps, Ie 16 juillet dernier l'Institut 
Flamandpour Ie Patrimoine Archéo-
logique (Instituut voor Archeolo
gisch Patrimonium - I.A.P.) révéla 
officiellement qu'une épave d'un 
navire de charge en bon état appa
rent avait été localisée dans les eaux 
belges, par vingt metres de fond, 
a 10 nautiques de Nieuport. En 
une Pos non mieux précisée pour 
décourager les 'wreck-combers'. 

Des plongeurs commissionnés par 
l'Institut ont, au cours des premiè
res prospections sur cette épave aux 
trois-quarts enfouie dans Ie sable, 
mis a jour divers objets tels que des 
cruches en terre cuite, des balies 
de mousquets, quelques ossements, 
une pipe en écume de mer, une 
ancre de dix metres de long et un 
remarquable canon de plus de 1.000 
kg. Quant a la cargaison propre-
ment dite, elle serait composée de 
ferronnerie et de 'general cargo'. 

La provenance et 1'identification de 
ce navire long d'une quarantaine de 
metres qui pourrait s'apparenter a 
un galion, sa destination ou les cir-
constances de son naufragé hors de 

vue des cótes, feront bien sür l'objet 
d'études fouillées et passionnantes au 
cours des mois et des années a venir. 
Dans ce but, Ie site sera minutieuse-
ment quadrille et mis en carte; tous 
les elements et objets retrouvés seront 
ensuite scrupuleusement dénombrés 
et catalogues avant d'etre remontes 
pour examens ultérieurs. Parallè-
lement, des chercheurs plongeront 
dans les archives de l'époque pour 
décrypter cette 'invention', considé-
rée d'ores et déja comme ayant une 
valeur archéologique et historique 
tout a fait exceptionnelle. 

Selon messieurs D. Callebaut et M. 
Pieters de l'I.A.P., plus de I.OOO 
épaves de divers types et valeurs his-
toriques reposent encore au fond de la 
mer du Nord, dont pas moins de 320 
ont déja été localisées et 180 visitées 
dans la seule zone 'Westkust'. Et 
ces experts de mentionner que dans 
la foulée de la récente découverte de 
ce cargo et surtout du regain d'in-
térêt témoigné en Belgique pour Ie 
patrimoine maritime, Ie ministre des 
Affaires Intérieures et de la Culture 
(Vlaams Gewest) Paul Van Grember-

gen, a déja anticipé sur Ie plan 
législatif pour prévenir et sanc-
tionner Ie pillage de sites archéo-
logiques tant en mer que dans les 
voies d'eau. 

Quant aux 'wreck-lovers' et autres 
amateurs de patrimoine maritime, 
il leur faudra sans doute patienter 
encore quelque peu avant que 
ne soient exhibés les objets des 
fouilles nieuportoises. Et plus 
longtemps encore, avant que la 
coque elle-même ne soit émergée 
et offerte en partage au public. Si 
elle l'est jamais, car un tel projet 
requiert quelques millions .. de 
ducats! 

Affaire a suivre done .. comme 
dirait notre confrère Georges! 

Saint Bernard du Spuikom 
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AANLEGGEN VAN VREEMDE MILITAIRE SCHEPEN IN BELGIË 

ESCALES DE NAVIRES MILITAIRES ETRANGERS EN BELGIQUE 

Naam - Nom 

BRUINVIS 
CATALUNA 
WESTERWALD 
ALTAIR 
PALINURO 
EXPLORER 
RAIDER 
TRACKER 
ETOILE 
EXPLORER 
RAIDER 
TRACKER 
PEGASE 
TYDEMAN 
MALABAR 
LIBERTAD 
BRASIL 

Rompnummer 
Numero de coque 

S8I0 
F73 
A1435 
M770 
A5311 
P164 
P275 
P274 
A649 
PI64 
P275 
P274 
M644 
A906 
A664 
Q2 
U27 

Land 
Pays 

NL 
SP 
GE 
FR 
IT 
UK 
UK 
UK 
FR 
UK 
UK 
UK 
FR 
NL 
FR 
ARG 
BR 

Van - Du 

3/07/03 
12/07/03 
12/07/03 
15/07/03 
28/07/03 
29/07/03 
29/07/03 
29/07/03 
2/08/03 
3/08/03 
3/08/03 
3/08/03 

15/08/03 
15/08/03 
20/08/03 
30/08/03 

1/09/03 

Tot - Au 

7/07/03 
13/07/03 
13/07/03 
22/07/03 

1/08/03 
31/07/03 
31/07/03 
31/07/03 
4/08/03 
4/08/03 
4/08/03 
4/08/03 

18/08/03 
18/08/03 
26/08/03 

8/09/03 
4/09/03 

Haven - Port 

ZEEBRUGGE 
ZEEBRUGGE 
ZEEBRUGGE 
OOSTENDE 
ZEEBRUGGE 
GENT 
GENT 
GENT 
BRUGGE 
OOSTENDE 
OOSTENDE 
OOSTENDE 
OOSTENDE 
ZEEBRUGGE 
ZEEBRUGGE 
ZEEBRUGGE 
GENT 

^...J^ 
KRONIEK VAN HET PERSONEEL - CHRONIQUE DU PERSONNEL 

Zijn bevorderd tot de graad van (nieuwe graad, naam, datum benoeming): 
Sont promus au grade de (nouveau grade, nom, date de nomination ou commissionnement): 

BENOEMINGEN - PROMOTIONS 

VTZ 
2MR 
2MR 
IKC 
IKC 
IKC 
IKC 
IKC 
IKC 
IKC 
IKC 
IKC 
KMT 

I. 
R. 
L. 
A. 
G. 
G. 
A. 
A. 
M. 
J. 
J. 
P. 
S. 

VAN HESPEN 
HENNEBICQ 
PINSART 
JOPART 
KESTELEYN 
MASEMAN 
VAN BENEDEN 
VAN BENEDEN 
VANTUYCKOM 
VERMEIRE 
VERMEIRE 
VRIELYNCK 
BALLEGEER 

26-03-2003 
26-03-2003 
26-03-2003 
26-09-2003 
26-06-2003 
26-09-2003 
26-06-2003 
26-06-2003 
26-06-2003 
26-06-2003 
26-06-2003 
26-06-2003 
26-06-2003 

KMT 
QMT 
QMT 
KMT 
QMT 
IMT 
IMT 
IMT 
IMT 
IMT 
IMT 
IMT 

W. 
S. 
M. 
S. 
T. 
F. 
G. 
I. 
K. 
L. 
C. 
J. 

BRENDONCK 
CATTIE 
COLLINET 
DE MEYER 
DRUINE 
VAN HUFFEL 

CAMERLYNCK 
GEDIKT 
LATRUWE 
SCHOENMAKERS 
SIMOENS 
YSEBOOT 

26-06-2003 
26-06-2003 
26-06-2003 
26-06-2003 
26-06-2003 
01-06-2003 
01-05-2003 
01-02-2003 
26-03-2003 
01-01-2003 
01-04-2003 
01-06-2002 
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Met rust Mise a la pension 

Hiernavolgende officieren, onderofficieren en kwar
tiermeesters zijn onlangs met pensioen gegaan of 
zullen dit eerstdaags doen. De redactie wenst hen 
alvast veel succes toe. 

Les officiers, sous-officiers et quartier-maïtres repris 
ci-dessous sont mis a la pension, ou prendront leur 
pension sous peu. La redaction leur souhaite beau-
coup de succes. 

MPC C. VANCLAIRE IMP M. CHARDON lOMA. VERBEKE 

IMC M. FRAUSSEN IKCJ.RCHIELENS 

Met leedwezen melden wij U het overlijden C'est avec beaucoup de regrets que nous 
van: vous faisons part du décès de: 

IKC R.VANDENBERGHE 

IMC (B.D.) R DECLERCK 

IMC (B.D.) W. GROOTAERT 

KTZ (B.D.) A. TROISPONT 
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LEDEN WELDOENERS 

MEMBRES BIENFAITEURS 

ADRIAENSSENS A Eerste meester-chef - TIELRODE 

ARRIGHID -KRAAINEM 

BAERTH HASSELT 

BAES M Eerste Kwartiermeester chef - OOSTENDE 

BAEYENSCh Lieutenant de vaisseau Ie Cl R Hr - HOUTAIN-LE-VAL 

BEKAERT M -P - OUDENAARDE 

BELLEMANS R - TUBIZE 

BERGEZ J Capitainc de corvette - BRUGGE 

BEROM -OOSTENDE 

BEULEN R Luitenant-ter-zee Ie KI (b d ) - VLISSEGEM 

BIEBUYCK M Erefregatkapitein WAASMUNSTER 

t BLASINE Capitamedevaisseau(cr)-DIONVALMONT 

BODEN H Kapitein-ter-zee (b d ) - OOSTKAMP 

BOECKMANS R - AUDERGHEM 

BOFFE A - BRUXELLES 

BOGAERTS R - ST MARIA-LIERDE 

BONNEWIJN F - TERVUREN 

BORGHS B Eerste meester-chef (b d ) - BREDENE 

BOURLET G Oppermeester chef (b d ) - GRIMBERGEN 

BOYDENS WOUTERS M Mevr Wwe - OOSTENDE 

BRUGMANS F Kapitem-ter-zee (b d ) - ANTWERPEN 

BUSARD G Capitame de vaisseau ( e r ) - ERPS-KWERPS 

CARLIER L Erefregatkapitein - PARIS 

CEUX J Flottielje admiraal (b d ) - OOSTENDE 

CHOPRIX S Capitaine de corvette - BRAINE LE CHATEAU 

CLAEYSCh - KNOKKE-HEIST 

CLAREMBEAUXM -AYWAILLE 

COGGHE C Eerste Matroos OOSTENDE 

COLLETTE J -M Maitre principal - OOSTENDE 

CORPS DES CADETS DE MARINE - LIEGE 

COURTENS-F Maitre pnncipal ( e r ) - OOSTENDE 

CUVELIER J Eerste meester chef (b d ) - OOSTENDE 

CUYPERS R Kapitein-ter-zec (b d ) - BRUGGE 

DANGOTTEJ - BOUSVAL 

DEBBAUTA OOSTENDE 

DE BRUYNE J -P Lieutenant de vaisseau Ie Cl R Hr - BRUXELLES 

DECLERCK F Luitenant-ter-zcc - LANGEMARK-POELKAPELLE 

DECLOEDTJ-J Chevalier BRUXELLES 

DE DECKER J Fregatkapitein (R) - GENT 

de DECKER de BRANDEKEN J M Lieutenant de vaisseau Ie Cl R Hr 

BRUXELLES 

DEDFYNE-DENDOOVENE Ereluitenant-ter-zee Ie KI -OOSTAKKER 

DEFEYTA -BRUXELLES 

DE GRAVE J -P - RHODE-ST GENESE 

DEHAENE-VERBEKE J -L Burgemeester - VILVOORDE 

de HEMPTINNE Lieutenant de vaisseau Ie Cl R Hr - SERVIELE 

DE JONGHE M Fregatkapitein SBH - ANTWERPEN 

DE KIMPE E - RUPELMONDE 

DELAHAYE P Ereluitenant-tcr-zee Ie KI - WATERLOO 

DELBRASSINE Y Lieutenant de vaisseau Ie Cl - BRUGGE 

DE MEERSMAN R Eerste meester chef (b d ) - OOSTENDE 

DE METS A Luitenant-ter-zee Ie KI - VARSENARE 

DE MEYER L - WUUSTWEZEL 

DENAUW J -L Eerste meester chef- SNELLEGEM 

DEPOORTl-R V HOEVENEN 

DEROO J - DESTELBERGEN 

DESABLENS J Premier maïtre-chef (e r) - BRUXELLES 

DESAEGER R - BRAINE-L'ALLEUD 

DESMET R Eerste meester-chef (b d ) - ANTWERPEN 

DESWAENE J -L - BRUXELLES 

DE VALKENEER F - WATERLOO 

DE VOLDER J Tweede meester - BRUGGE 

DE VOS J Kapitein-ter-zee-DAMME 

DE WACHTER M - MERKSEM 

DHONT A Capitaine de fregate R Hr - BRUXELLES 

DHONTG -LIMELETTE 

D'HOOGH Ch Capitaine de fregate R Hr - BRUXELLES 

DUHOUX J M - KNOKKE-HEIST 

DUINSLAEGER M Divisieadmiraal {b d ) - OOSTENDE 

DUMONTR -GENT 

D'URSELA Comte - MOULBAIX 

DUSAUCOISJCL -LESSINES 

ELLEBOUDT A Luitenant-ter-zee (R) - HULDENBERO 

ESCH P - BRUXELLES 

FAICTM -BRUGGE 

FALASCAA - CHIEVRES 

FASBENDERB -PARIS 

FILIAERTA - LAARNE 

GELUYCKENS D Amiral de flottille ( e r ) - BRUXELLES 

GERARD L Maitre principal ( e r ) - OOSTENDE 

GHEYSENSG - ITTERBEEK 

GODDAERT M - EKEREN 

GOETHALS W Flotielje admiraal - VINKT 

GOMAND J -M - CORTIL-NOIRMONT 

GOUSSAERT F Fregatkapitcin - ST -STEVENS-WOLUWE 

GROESEMAN M - IXELLES 

HACHACh -HERENT 

HEINEN J -P Lieutenant de vaisseau Ie Cl (R) - BRUXELLES 

HELLEMANS C - Vaandng-ter-zee 2de klasse - WILRIJK 

HELLEMANS M Vice-admiraal - ANTWERPEN 

HENDERIKS R Kwartiermeester-chef (b d ) - BREDENE 

HENROTEAUX A HOUFFALIZE 

HERBOTS P - HASSELT 

HERKENS H Eerste meester-chef (b d ) - OOSTENDE 

HERMIS SODALES - OOSTENDE 

HERNOU R BRUGGE 

HERTELEER W Admiraal(b d ) - OOSTENDE 

HEUSDENS R - STOUMONT 

HOEBEKE E - ONZE-LIEVE-VROUW-WAVER 

HOREMANSW Luitenant-ter-zee Ic KI -OOSTENDE 

HOUZEAU DE LEHAIE CL Lieutenant de vaisseau Ie Cl R Hr - MONS 

HUGET P Frcgatkapitein (R) - ITTERBEEK 

HUYLENBROECK P - HEIST-OP-DEN-BERG 

IMMOVA - BORGERHOUT 

JACOBS C Kapitein-ter-zec SBH (b d ) - MORTSEL 

JACOBS W Fregatkapitein (R) - WOMMELGEM 

JACQUES A Capitaine de fregate R Hr - LASNE (PLANCENOIT) 
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JANSSENS F Erefregatkapitein - MERKSEM 

JANSSENS P - KAPELLEN 

KONINCKX C Professor - ANTWERPEN 

LAMBREC HT Ph Capitaine de corvette (R) - TENNEVILLE 

LAMBREC HT Th Capitaine de fregate R Hr - BRUXELLES 

LAMBRECHTSL - STABROEK 

LATINIS P - WEZEMBEEK OPPEM 

LAUWERSR -ANTWERPEN 

LEFEVRE-SEYNAEVE C Mevr Wwe - OOSTENDE 

LFJUSTER -RENAIX 

LEKEUXR -OTTIGNIES 

LENOIR F Capitaine de fregate R Hr - LA IIULPE 

LEULIER-DUBOIS J Capitaine de fregate R Hr - KAÏN 

LEVEAU P Capitaine de fregate R Hr - LINKEBEEK 

LIPPEVELD L - ANTWERPEN 

t LURQUIN L Amiral de division ( e r ) - BRUXELLES 

MADOUM -NIEUWPOORT 

MAESE Erefregatkapitein-AALST 

MAES F - BRASSCHAAT 

MARINE CLUB OOSTENDE - OOSTENDE 

MARSIA L Capitaine de fregate - VIRGINAL-SAMME 

MASQUELIN J -J Capitaine de fregate R.Hr - BRUXELLES 

MATHOT A Capitaine de fregate (R) - HOFSTADE 

MEES E Luitenant-ter-zee Ie KI (b d ) - OOSTENDE 

MICHIELSENS M Ere Eerstemeester-chef - ST ANDRIES 

MOULART Ph Capitaine de fregate R Hr - BRUXELLES 

MULTINV -KRUIBEKE 

NACHTERGAELE G -ANTWERPEN 

NATIONALE VERENIGING OUDGEDIENDEN ZEEMACHT KEMPEN - GEEL 

NAVDETANT - ANTWERPEN 

NYSSENL -VERVII-RS 

OFFERMANS Eerste meester-chef (b d ) - ST -KRUIS 

PANESI R - OOSTENDE 

PELS A Kapitein ter lange omvaart - ANTWERPEN 

PERSOONS J Erefregatkapitein - WEERT 

PIERARDR -JAMBES 

PIRONGS P - TONGEREN 

POELMAN P Fregatkapitein (R) - DRONGEN 

PORTA M Luitenant-ter-zee leKl -GISTEL 

POULLET E Vice-admiraal (b d ) - BRUGGE 

PRAET P Eerste Luitenant-ter-/ee(R) - DRONGEN 

PUTZEYS R Luitenant-ter-zee Ie KI (b d ) - OOSTENDE 

OUAGHEBEUR M Erefregatkapitein - JABBEKE 

RASQUINR -BRUXELLES 

RASSCHAERT A Erefregatkapitein - OOSTENDE 

RAVET L - BRUXELLES 

RIJCKAERT C Fregatkapitein - WILRIJK 

ROYAL YACHT CLUB BELGIË - ANTWERPEN 

SANDRAS Ph - BREDENE 

SAUSSEZG -REBECQ 

SAUWENJ -BRUXELLES 

SEBRECHTS M Capitaine de corvette (R) - BREDENE 

SEVERJN R - BRUXELLES 

SIEGERS A -TURNHOUT 

SIMONS J M Eerste meester-chef (b d ) - OOSTENDE 

SMET R Professor Kapitein ter Lange Omvaart - KAPELLEN 

SPEIDEL J P -BRUXELLES 

STEVENS-DEWILDE J - KOKSIJDE 

STIENNON D Maitre - HEIST-AAN-ZEE 

SUYSS Korvetkapitein-ASSEBROEK 

TERPOUGOFFA -LAHULPF 

THIBAUT DE MAISIERES Ch Amiral de division (R) - BRAINE L'ALLEUD 

THISSENJ Erefregatkapitein-GENT 

THOELENG - KOERSEL 

THYSR -EDEGEM 

TOREMANSG - KESSEL-LO 

TRUSSARTB -BRUXELLES 

VALCKEL -MALDEGEM 

VAN AVERMAET-GERMONPRE M Weduwe Erefregatkapitein - OOSTENDE 

VAN BELLINGEN R - COURCELLES 

VAN BOECKEL C Capitaine de corvette ( e r ) - LASNE 

VAN BUSSEL M Fregatkapitein MAB dr - GENT 

VAN CAMPENHOUT R Capitaine de corvette (R) - COURT ST ETIENNE 

VAN DE GINSTE J - ASSEBROEK 

VANDENBERGHE F - MUIZEN 

VANDEN BOGAERDE G - KORTRJJK 

VAN DEN BOSSCHE P - MECHELEN 

VAN DEN BRANDE G Luitenant-ter-zee (R) - LIER 

VAN DEN BULCK P Fregatkapitein (R) - ANTWERPEN 

VAN DER BEKEN - BOUSSU 

VANDERlSFKENCh - ITTERBEEK 

VANDERPLRREN F Korporaal Chef (b d ) STERREBEEK-ZAVFNTEM 

VANDERSTAPPEN R Erefregatkapitein - KEERBERGEN 

VAN DE VELDE D - BRUXELLES 

VAN DE WALLE B Erefregatkapitein - CONCARNEAU FINISTERE 

VANDOMMELE H Kwartiermeester (b d ) - IZEGEM 

VAN GELDER A Luitenant-ter-zee 1 e KI (R) - ANTWERPEN 

VAN GOETHEM R - SINT-NIKLAAS 

VANHAEKENDOVER M Kapitcin-ter-zee - MIDDFLKERKE 

VANLERBERGHE G Capitaine de vaisseau (R) - OOSTKAMP 

VAN NECK D -AALST 

VERENIGING OUDGEDIENDEN VAN DE ZEEMACHT-ANTWERPFN 

ANTWERPEN 

VERHEYDEN - BRUXELLES 

VERHULST M Amiral de division (R) - OTTIGNIES 

VERRIEST Huguette - OOSTKAMP 

VERSTRAETEL - ST PIETERS WOLU WE 

VERSTREPEN W Vaandng-tcr-zee (R) - ANTWERPEN 

VOGELS A Eerste meester-chef (b d ) - GENT 

VOITH S A - BRUXELLES 

VRIENDENKRING GEPENSIONNEERDEN ZEEMACHT - OOSTENDE 

WINDMEULEN A Maitre pnncipal ( e r ) - OOSTENDE 

YACHT CLUB DE LA HAUTE MEUSE ASBL - WAULSORT 

YACHT CLUB DE LA HAUTE SAMBRE - HAM-SUR-HEURE 

ZEILCENTRUM MARINE - OOSTENDE 

ZOETE M - OOSTENDE 
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Seulement Ie meilleur Het allerbeste 

pour la Marine voor de Marine 

Mondialement, nos produits et systèmes électroniques font partie Onze elektronische producten en systemen behoren wereldwijd 

des plus modernes et fiables du marché tot de meest moderne en betrouwbare op de markt 

En tant qu'intégrateur de systèmes nous développons et fabnquons Als systeemintegrator ontwikkelen en vervaardigen wij producten 

des produits pour toute classe de navire de la Marine voor alle scheepsklassen van de Marine 

Capteurs 

Systèmes de defense aérienne 

Systèmes de commande et de controle 

Systèmes de guerre électronique (EW) 

Systèmes de communication 

• Sensoren 

• Luchtverdedigingssystemen 

• Commando- en controlesystemen 

• Systemen voor elektronische oorlogsvoering (EW) 

• Communicatiesystemen 

Parce que la satisfaction de nos clients dicte toutes nos activités, Aangezien klantentevredenheid centraal staat in onze activiteiten, 

nous soutenons nos partenaires avec de la logistique, de ondersteunen wij onze partners met logistiek, training en scholing 

l'entraTnement et de la formation 

Sensor-to-Shooter Solutions 

EADS Systems & Defence Electronics 

Belgium NV 

S&DE Belgium 

Siemenslaan 16 

B 8020 Oostkamp 

Tel ++32(0)50 831 802 

Fax ++32(0)50 831 803 

www eads net 


