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Geachte lezers van Neptunus, ik sta erop U allen die onze maritieme wereld en de 
Marine in het bijzonder een warm hart toedragen, een overzicht te geven van de voorbije 
verwezenlijkingen en een vooruitblik te werpen op mijn visie en doelstellingen voor 2008. 

Ik mag zonder schromen stellen dat 2007 een heel goed jaar was 
voor onze Marine. 

Op het vlak van de Operaties hebben we niet stilgezeten. Uitschieters waren 
het Commando van Standing MCM Group 1, waarbij onze trouwe Godetia 
de Belgische Staf aan boord had en waar we, zoals steeds, het ganse jaar 
een CMT aan toegevoegd hebben. Deze periode werd gekenmerkt door 
sterk leiderschap, waarover het Maritime Command in Northwood, UK, 
zich meerdere malen lovend heeft uitgelaten. 

Een tweede hoogtepunt was de 'African Venture' campagne van de Leo
pold I die in het teken stond van de Defence Diplomacy, en waarbij landen 
werden aangedaan waar sinds mensenheugenis geen Belgisch marineman 
nog een voet aan wal gezet had, zoals Mozambique en Madagascar. Ook 
deze reis beantwoordde aan de doelstellingen. 

Verder waren er nog de standaard mijnenbestrijdingsoperaties in de kust-
wateren van de Baltische staten, een campagne van de Narcis naar Jorda
nië, 'intercomponenten' oefeningen zoals Active Trip, en voor de eerste 
maal een ondersteuning van een internationale oefening van onze inlichtin
gendienst in Stavanger, nickname Unified Blade. 

Tenslotte dient nog vermeld een geslaagde OCA campagne, de jongerenstages 
van de Zénobe Gramme, het onafgebroken IPR werk van de Liberation, de 
oceanografische inzet van de Belgica en, last but not least, de ettelijke dagen 
op zee, in weer en wind, van onze RDS schepen. 

Kortom, een goed gevuld jaar, waarbij sommige eenheden, waaronder de Godetia, een heel groot aantal dagen 
gepresteerd hebben, en dit op schitterende wijze. 

Helaas kent ieder vak zijn risico's. Zo werd de Aster, op de terugweg van Active Trip, op de Schelde aangeva
ren door een lichter en liep daarbij aanzienlijke schade op, zodat we dit platform zullen moeten missen tot aan de 
zomer. 

Op het vlak van het materieel hoeft het geen betoog dat de uitschieter van 2007 de toevoeging van de Leopold I aan 
ons patrimonium was. Dit schitterend schip betekent een grote stap vooruit voor onze Marine. Het opwerkings-
schema waarvoor we gekozen hebben bleek het goede te zijn. Volgend jaar wordt dit schip, na de FOST periode, 
Ready for Duty. 

Door de aankomst van de Leopold I is tevens de materieel samenwerking met de Nederlandse Marine in een 
stroomversnelling geraakt, waarbij een groot deel van het groot onderhoud van de Belgische en de Nederlandse 
M-fregatten in Den Helder zal gebeuren, en dat van de mijnenjagers der beide landen in Zeebrugge. In 2007 werd 
trouwens al het onderhoud van de Nederlandse Dordrecht in onze ateliers verzekerd. 

De Capability-upkeep van de jagers verloopt conform het gepland traject zonder grote wijziging zodat we begin 
2009 jaar over alle schepen zullen beschikken. 

De verkoop van de E-71 alsook van de Myosotis aan de Bulgaarse Marine is onlangs beslist en we zijn er eindelijk 
in geslaagd om de MSO-wrakken uit ons tweede dok te laten halen. 

De Remus, het nieuwe UUV (Unmanned Underwater Vehicle) werd in 2007 meermaals getest en werd inmiddels 
operationeel ingezet. 

En tenslotte werkt de Staf aan de behoeftestelling voor de vervanging van onze RDS. 

Wat de Infrastructuur betreft zijn we erin geslaagd om in september het 'Maritiem Informatiekruispunt' (MIK) te 
openen in onze basis. Dit nieuwe centrum zal instaan voor de bestrijding van alle illegale praktijken op zee, zoals 
drugs- en wapensmokkel, illegale immigratie, piraterij en terrorisme. Dit gebeurt in samenwerking met Douane 
en Politie. Daarmee is de tweede pijler van de Kustwacht, naast het Maritime Rescue and Coordinaton Centre van 
Oostende een feit geworden en is de Kustwacht dus eindelijk een realiteit. 

In hetzelfde nieuwe gebouw, dat we trouwens de naam van de veel te vroeg overleden KTZ SBH Vanhaekendover 
geschonken hebben, hebben we tevens het nieuwe verbindingscentrum en de Radiomaritieme dienst van Oostende 
ondergebracht, zodat de bunker van Vlissegem nu verlaten is. 

Onze magazijnen op de Oosteroever in Oostende werden in een recordtempo leeggemaakt en ondergebracht in 
diverse kwartieren, tot hun nieuwe bestemming in Zeebrugge klaar is. De symbolische sleutel werd door mij over
handigd aan het bestuur van het autonoom havenbedrijf Oostende. 

Divisieadmiraal J.-P. Robyns. 

NEPTUNUS MAART - MARS 2008 3 



Wat het personeel betreft waren er vorig jaar geen grote veranderingen. De prioriteit bleef de invulling van de vloot, 
zeker voor wat de M-fregatten betreft. Verder hield de personeelsdienst zich vooral bezig met de voorbereiding van het 
'Gemengd loopbaanconcept' (GLC), de nieuwe specialiteiten en beroepen. 

De motivatie van het personeel bleef uiteraard een prioriteit. 

De nieuwe reserve werd van nabij gevolgd en ondersteund en leverde, naar gewoonte, weer schitterend werk. 

Tenslotte werd een vergadering belegd in Den Helder met HR om de personeelsproblemen in Nederland aan te kaarten 
en oplossingen voor te stellen. 

Op het vlak van de organisatie werd de reorganisatie van COMOPSNAV verder uitgewerkt. Vanaf dit jaar werken we 
conform het nieuwe bedrijfsproces, waarbij we de Component zullen opsplitsen in Operaties, Ondersteuning en een 
Bestuursondersteunende staf in Evere. Het betreft hier geenszins grote mutaties, doch veeleer een nieuwe, meer effi
ciënte manier van werken. 

Op vormingsgebied zijn we naadloos ingeschoven in het nieuw vormingsconcept van Defensie en werden Eguermin 
en de binationale operationele school 'in de lijn' gebracht. Eguermin is trouwens een 'Centre of excellence' van de 
NATO geworden. De Commissariaatschool wordt momenteel grondig verbouwd zodat de geplande fusie met de com-
missariaatschool van Peutie kan doorgaan vanaf april 2008. Deze school zal dan afhangen van de nieuwe 'Ecole des 
Appuis'. 

Samenwerking, zowel 'joint' als 'combined', stond weer hoog in het vaandel. De integratie in ABNL verloopt steeds 
beter en ook met de andere componenten wordt de samenwerking steeds vlotter. Uniformen van andere componenten 
in onze kwartieren of aan boord van onze schepen vormen al lang geen uitzondering meer. En zelf heb ik me ingezet 
om onze banden met de andere maritieme instanties in België, waaronder het Zeemanscollege, de loodsenverenigingen, 
de Zeevaartschool te Antwerpen, de Koninklijke Zeemansbond, de havenautoriteiten en de Redersvereniging aan te 
halen. 

Tenslotte wil ik de goede prestaties benadrukken van mijn IPR dienst die alles in het werk heeft gesteld, en met succes, 
om de Marine extern in een goed daglicht te stellen. Onze website is zeer populair en we hebben uitgebreid perscom
mentaar gekregen, tot zelfs in 'Koppen' en 'Terzake'. Ik dank in het bijzonder de Vereniging voor Hulpbetoon in de 
Marine die, met weinig personeel, zich volop blijft inzetten voor het wel en wee van al degenen die hulp nodig hebben, 
en geloof me vrij, dat zijn er nog steeds heel wat. Daarom wil ik jullie vragen om ons jaarlijks galabal, waarvan de 
opbrengsten uitsluitend gebruikt worden voor dit goede doel, met jullie aanwezigheid te blijven steunen. 

In 2008 blijven we allerminst op onze lauweren rusten. Mijn speerpunten voor 2008 zijn: 

1. De nadruk leggen op de rekrutering. We hebben absoluut jonge krachten nodig en daar kunnen we zelf meer aan 
werken, door bijvoorbeeld het inrichten van een 'job day', stages en toespraken in diverse scholen. Ook het pro
gramma van de Liberation moet daar volledig op geënt zijn. 

2. Het verder opwerken van de Leopold I tot Ready for Duty, gevolgd door een operationele inzet. 

3. De indienststelling van de Louise-Marie gevolgd door de opwerking. 

4. De afsluiting van de Capability-upkeep van de mijnenjagers gepaard met een goede operationele evaluatie en even
tueel correctieve actie. 

5. De gereedstelling van de gehele vloot. 

6. De begeleiding van de verkoop aan Bulgarije van de Wielingen, de Westdiep en de Myosotis. 

7. De begeleiding van de aankoop van nieuwe patrouillevaartuigen ter vervanging van de huidige RDS. 

8. Meewerken aan de transformatie van de M-Fregatten en de Stuurgroep voor de nieuwe NH90 helikopters, alsook 
aan de verdere uitbouw van een 'Very shallow water' capaciteit. 

9. In samenwerking met HR oplossingen uitwerken voor de personeelsproblemen, waaronder de tekorten in Den 
Helder. 

10. Het 'Gemengd loopbaanconcept' verder voorbereiden voor onze Marinecomponent. 

11. De operationele evaluatie van ons nieuw Maritiem Informatiekruispunt uitvoeren. 

12. De verhuis van onze stocks naar Zeebrugge tot een goed einde brengen. 

13. De technisch-materieelsamenwerking tussen België en Nederland verder in goede banen leiden. 

14. Meer maatregelen ter bevordering van de motivatie nemen. 

15. De reorganisatie van de Component voltooien. 

16. Ons blijven inspannen voor het imago van de Marine. 

17. De vereenvoudiging en oplijning van alle publicaties. 

18. Het voorzitterschap van de CHANCOM (CINCs van Be, Fr, Ge, NI, UK, It, Sp en Po) uitvoeren. 

Deze punten ten uitvoer brengen zal een hele klus zijn. Ik reken daarvoor op U allen, actieven, reservisten en oudgedien
den. Zodoende kunnen we er voor zorgen dat de toekomst van onze Marine verzekerd blijft. 

Leve de Marine 
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Chers lecteurs de Neptunus, vous tous qui portez Ie monde maritime, et plus particulière-
ment la Marine, dans Ie cceur, je tiens a vous donner un aper^u des realisations de 2007 et 
vous exposer ma vision et mes objectifs pour 2008. 

Je puls vous affirmer sans hesitation que 2007 fut une excellente année pour notre Marine. 

Sur Ie front opérationnel nous ne sommes pas restés inactifs. Un des points culminants fut Ie commandement du 
'Standing NATO MCM Group 1' qui a été assure par un état-major beige a bord du Godetia et qui a pu compter 
comme chaque année sur la participation d'un de nos chasseurs de mines. Cette période a été caractérisée par un 
'leadership' énergique qui nous a valu régulièrement les louanges de l'état-major maritime a Northwood. 

Le deuxième point culminant fut l'African Venture, la première campagne du Leopold I qui se déroula dans Ie 
cadre de la diplomatie de defense et qui comprenait plusieurs escales dans des pays oü les marins belges n'avaient 
plus mis le pied depuis belle lurette, comme le Mozambique et Madagascar. Ce voyage a également contribué a 
la realisation de nos objectifs. 

Il y a eu en outre bien sür les operations de lutte contre les mines dans les mers territoriales des états baltes, une 
campagne du Narcis en Jordanië, des exercices 'intercomposantes' tel Active Trip, et pour la première fois l'as-
sistance a un exercice international de nos services de renseignements a Stavanger. 

Il reste enfin a mentionner une campagne OCA réussie, des stages de jeunes a bord du Zénobe Gramme, le travail 
continuel de relations publiques du Liberation, le travail océanographique du Belgica et, last but not least, les 
nombreux jours en mer, par beau ou mauvais temps, de nos navires RDS. 

En bref, une année pleine de défis, bien chargée, durant laquelle certaines unites, dont le Godetia, se sont acquit-
tées de fagon exemplaire de leur tache pendant un nombre considerable de jours. 

Malheureusement, chaque métier comporte ses risques. Ainsi l'Aster, au retour d'Active Trip, est entre en col
lision sur l'Escaut avec une péniche et a sub! pas mal de dégats, avec comme consequence qu'on devra se priver 
de ce batiment jusqu'a l'été 2008. 

Au niveau du materiel en 2007 il va de soi que l'arrivée du Leopold I, qui fait désormais partie de notre patri-
moine, fut un point culminant. Ce navire magnifique représente un grand pas en avant pour notre Marine. La 
methode de mise en condition que nous avions choisie a été la bonne. L'année prochaine, après sa période FOST, 
le navire sera Ready for Duty. 

Par l'arrivée du Leopold I au sein de notre marine, la cooperation belgo-néerlandaise au niveau du materiel s'est 
intensifiée avec l'entretien des M-frégates belges et néerlandaises a Den Helder et celui des chasseurs de mines 
des deux pays a Zeebruges. Dans ce cadre, l'entretien du navire néerlandais Dordrecht s'est fait en 2007 dans nos 
ateliers. 

Le 'Capability-upkeep' des chasseurs de mines se poursuit sans trop de changements, conformément au plaiming, 
et nous pourrons disposer de tous nos navires jusqu'au début de l'année 2009. 

La vente des E-71 et du Myosotis a la Bulgarie vient d'etre décidée et nous avons enfin réussi a nous débarrasser 
des épaves MSO du deuxième doek. 

Le Remus, le nouveau UUV (Unmanned Underwater Vehicle) a subi des tests a plusieurs reprises et il est opéra
tionnel depuis cette année. 

Finalement, l'état-major travaille a 1'étude des besoins en vue du remplacement de notre flotte RDS. 

En ce qui conceme 1'infrastructure, nous avons ouvert en septembre au sein de notre base le Centre d'Information 
Maritime (MIK). Ce nouveau centre est chargé de la lutte contre les pratiques illégales en mer, telles que le trafic 
de drogues, le trafic d'armes, 1'immigration clandestine, la piraterie et le terrorisme. Ceci en étroite collaboration 
avec la Douane et la Police. De ce fait, le second pilier de la Garde cötière est devenu une réalité a cote des Secours 
en mer et du Centre de Coordination d'Ostende. 

Dans ce nouveau batiment auquel nous avons donné le nom du regretté CPV BEM Vanhaekendover, sont hébergés 
le nouveau Centre de Transmissions et le Centre Radio Maritime d'Ostende. Ce qui nous a permis de libérer le 
bunker de Vlissegem. 

Nos magasins sur la rive Est du port d'Ostende ont été évacués en un temps record et tout le materiel est actuelle-
ment stocké dans différents quartiers militaires en attendant que la nouvelle infrastructure de Zeebrugge soit prête. 
J'ai eu le plaisir de remettre la clé symbolique aux autorités du port autonome d'Ostende. 

Du point de vue du personnel, il n'y a pas eu de changements majeurs I'an passé. La priorité fut accordée aux 
equipages des navires et plus particulièrement aux membres d'équipage des M-frégates. Le service du personnel 
s'est évertué par ailleurs a la preparation du ' Concept de Carrière mixte' (GLC), des nouvelles spécialités et des 
métiers. La priorité restant bien entendu la motivation de notre personnel. 

La nouvelle réserve a fait l'objet d'une attention et d'un soutien particuliers et elle a foumi comme a l'accoutumée 
un travail de qualité. 
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Une reunion avec les responsables 
de HR a également été organisée 
aux Pays-Bas afin d'exposer les pro
blèmes de personnel en Hollande et 
de proposer des solutions. 

Sur Ie plan de 1'organisation, une 
reorganisation de COMOPSNAV 
a été mise au point. A partir de 
cette année nous travaillerons selon 
un nouveau système de gestion qui 
consiste en une repartition en trois 
piliers des competences au sein de 
notre Composante, a savoij les Ope
rations, Ie Soutien et un État-major 
de soutien gestionnaire a Evere. Il 
n'est pas question de mutations 
massives mais plutöt d'une nouvelle 
maniere de travailler beaucoup plus 
efficiënte. 

Au point de vue de la formation, Leopold I. 
nous sommes passés sans problèmes 
au nouveau concept de formation de la Defense. Eguermin et l'école opérationnelle binationale ont été alignés sur 
ce concept. Eguermin a même été reconnu comme Centre d'excellence par l'OTAN. L'École de Commissariat est 
actuellement complètement transformée de sorte que la fusion prévue avec l'École de Commissariat de Peutie aura 
lieu au mois d'avril 2008. Cette école dépendra alors du nouvel ensemble 'École des Appuis'. 

La cooperation, tant 'joint' que 'combined', fut une des nos plus hautes priorités. L'intégration au sein d'ABNL 
s'améliore de même que la cooperation avec les autres composantes. Les uniformes d'autres composantes dans 
nos quartiers ou a bord de nos navires ne sont plus des exceptions depuis longtemps. Je me suis personnellement 
engage pour renforcer le,s liens avec les autres instances maritimes en Belgique telles que Ie Zeemanscollege, 1'As
sociation des Pilotes, l'École de Navigation d'Anvers, Ie Koninklijke Zeemansbond, les autorités portuaires ainsi 
que l'Union des Armateurs. 

Pour terminer je voudrais souligner les bonnes prestations de notre service IPR qui a mis tout en oeuvre, avec 
succes, pour mettre notre Marine en valeur auprès du public. Notre site internet est tres populaire et nous avons 
été a maintes a l'honneur dans la presse et plus particulièrement la presse audiovisuelle comme RTL, 'Koppen' 
sur TV-Eén et 'Terzake' sur Canvas. Je tiens a remercier l'Association d'Entraide de la Marine qui, avec peu de 
personnel, met tout en oeuvre pour aider tons ceux qui ont besoin de notre aide et, je vous prie de me croire, ils sont 
nombreux! C'est pour cela que je vous demande de continuer a honorer de votre presence notre bal de gala annuel, 
dont Ie benefice est verse intégralement a l'Association d'Entraide. 

En 2008 nous ne nous reposerons pas sur nos lauriers. Mes fers de lance pour 2008 sont: 

1. Mettre l'accent sur Ie recrutement. Nous avons absolument besoin de jeunes recrues et nous pouvons renforcer 
notre effort de recrutement en organisant par exemple un 'job day', des stages et des exposes dans diverses 
écoles. Le programme du Liberation doit être entièrement dédié a eet objectif. 

2. La preparation du Leopold I jusqu'au 'Ready for Duty', suivi d'un engagement opérationnel. 

3. La mise en service du Louise-Marie suivi de sa preparation. 

4. L'achèvement du programme 'capability-upkeep' des CMTs, suivi d'une boime evaluation opérationnelle et 
des actions correctives éventuelles. 

5. La preparation de 1'ensemble de la flotte. 

6. L'accompagnement de la vente a la Bulgarie du Wielingen, du Westdiep et du Myosotis. 

7. L'accompagnement de l'acquisition de nouveaux patrouilleurs en remplacement des navires RDS. 

8. Collaborer h la transformation des M-frégates et au groupe de travail pour les nouveaux hélicoptères NH90, 
ainsi qu'au développement futur d'une capacité 'very shallow water'. 

9. En collaboration avec HR, participer a la recherche de solutions pour les problèmes de personnel notamment 
le manque d'effectifs a Den Helder. 

10. La preparation accrue du 'Concept de Carrière mixte' pour notre Marine. 

11. L'exécution de revaluation opérationnelle de notre nouveau Centre d'Information Maritime. 

12. L'achèvement du déménagement de nos stocks vers Zeebruges. 

13. L'amelioration de la cooperation sur le plan technique et du materiel entre la Belgique et la Hollande. 
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14. La prise de mesures adéquates afin d'accroitre la motivation du personnel. 

15. Achever la reorganisation de la Composante. 
16. Nous mobiliser pour améliorer 1'image de la Marine. 
17. La simplification et l'harmonisation de toutes les publications. "" — ™ —...-,-
18. Assurer la présidence du CHANCOM (CINCs des pays suivants: Be, Fr, Ge, Nl, UK, It, Sp et Po). 

La realisation de ces engagements constitue un défi de taille. Pour cette raison, je compte sur la collaboration de chacun 
d'entre vous, personnel d'active, de la réserve et anciens. A cette condition uniquement nous pourrons assurer la pérennité 
de notre Marine. 

— • — ^ — — — — ' ^ — ' — 

Vive la Marine 

Maritiem België - La Belgique Maritime 
Estuaire verbinding Zeebrugge-Antwerpen- Liaison estuaire Zeebruges-Anvers 

In januari jl. heeft het nagelnieuwe biimenschip 
Amberes zijn eerste estuaire vaart van Zeebrugge 
naar Antwerpen via de Schelde ingezet. Sindsdien 
pendelt het schip driemaal per week tussen Zeebrugge 
en de WCT-terminal op het Albertkanaal. Voorlopig 
kan het slechts drie lagen containers (240 teu) laden 
maar dit aantal zal kunnen verhoogd worden eenmaal 
de verhoging van de bruggen over het Albertkanaal 
zal voltooid zijn; die werken starten weldra maar 
uiteraard is dit een werk van lange adem dat vele jaren 
zal duren. Sindsdien zijn er nog twee zulke schepen 
in de vaart gebracht. 

En janvier demier Ie bateau fluvial flambant neuf 
Amberes a relié pour la première fois Zeebruges a 
An vers via l'Escaut. Depuis lors ce navire fait trois 
fois par semaine la navette entre Zeebruges et Ie termi
nal WCT sur Ie canal Albert. Provisoirement il ne peut 
charger que trois rangées de conteneurs (240 teu) mais 
ce nombre pourra être augmenté une fois que Ie tablier 
des ponts sur Ie canal Albert aura été rehaussé; il s'agit 
la toutefois d'un travail de longue haleine qui durera 
plusieurs années. Depuis janvier deux autres navires 
du même type sont venus rejoindre l'Amberes. 

(Newsletter Short Sea Shipping News) 

Recordaantal leerlingen HSZ- Nombre d'élèves record a l'ESN 

Voor het schooljaar 2007-2008 schreven 585 studen
ten zich in de Hogere Zeevaartschool te Antwerpen; 
in 2000 waren er dat amper 217! De campagne 'Are 
you waterproof?' van 2005 schijnt dus erg succesvol 
geweest te zijn. Niettemin overschrijdt de vraag naar 
Belgische scheepsofficieren nog altijd het aanbod. 

Pour l'année scolaire 2007-2008 585 élèves se sont 
inscrits a l'École Supérieure de Navigation a Anvers, 
contre a peine 217 en 2000! La campagne 'Are you 
waterproof?' lancée en 2005 semble done avoir connu 
un grand succes. Néanmoins la demande d'officiers 
de marine beiges dépasse encore largement I'offre. 

Schoolschip voor onze cadetten - Navire-école pour nos cadets 

Een groep leerlingen van de Hogere Zeevaartschool is 
op 25 maart in Gdynia ingescheept aan boord van de 
Poolse driemaster Dar Mlodziezy voor een reis van 
ca. 4 weken die hen gebracht heeft tot in La Coruiïa, 
vanwaar ze terugkeerden naar Antwerpen waar ze op 
19 april aanmeerden. Het betrof eerstejaarsstudenten 
van de dek- en van de werktuigkundeafdeling. Stages 
op zee, en bij voorkeur op een zeilschip, vormen een 
onontbeerlijk onderdeel van de maritieme opleiding, 
spijts alle simulators en de vele moderne navigatie-
middelen. 

Un groupe d'élèves de l'École Supérieure de Navi
gation s'est embarqué Ie 25 mars a Gdynia a bord du 
trois-mats polonais Dar Mlodziezy pour un voyage de 
formation de prés de 4 semaines, qui les a menés entre 
autres a La Corogne, d'oü ils ont rejoint Anvers Ie 19 
avril. Il s'agissait d'élèves de première année des sec
tions 'pont' et 'machines'. Malgré les simulateurs et 
tous les moyens modemes de navigation, les stages en 
mer, de preference a bord d'un voilier, forment toujours 
une partie indispensable de la formation maritime. 

J.B. 
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L'«ARTEVELDE», navire de légendes lère partie 

A la page 56 de 1' ouvrage «Les 
flottes de combat 1950» d'Henri 
et J. Le Masson on peut lire sous 
les caractéristiques et la photo de 
1' «Artevelde» la mention «... eet 
aviso a été doté d'un armement 
anti-aérien tres sérieux et a servi 
pendant la guerre, pour les dépla-
cements du C.E.C». Il est bien 
entendu qu'il s'agit du comman-
dement allemand en vertu de la 
légende complete de la photo prise 
a Ostende après le conflit. Cette 
légende est correcte dans la mesure 
oü elle définit parfaitement la cate
gorie du navire et son état a l'épo-
que, mais on peut considérer qu'elle 
est basée sur un mythe populaire en 
ce qui conceme les déplacements 
des amiraux.. 

Il est bien connu qu'a la veille du 
déclenchement du second conflit 
mondial , le Royaume de Belgique 
n'avait pas de marine militaire. 
L'Etat Beige avait bien un ancien 
navire de guerre en service, mais 
il n'avait pas d'armement et son 
equipage était civil. Il s'agissait 
d'un ancien dragueur de mines pro-
venant des constructions de guerre 
de la Royal Navy. Le «ZINNIA» 
pour l'appeler par son nom avait été 
construit en 1915 par les chantiers 
Swan Hunter. Divers chantiers 
Britanniques avaient alors produit 
trois groupes d'avisos dragueurs de 
mines, dits «Admiralty fleet swee
ping sloops»^ totalisant septante-
cinq-unités et portant toutes des 
noms de fleurs^. Le Zinnia était une 
des douze de la classe «Azalea». 
Les deux autres groupes, d'ailleurs 
tres semblables a quelques détails 
prés, étaient les classes «Acacia» et 
«Arabis». L'Administration de la 
Marine fit 1'acquisition du «Zinnia» 
en 1920 pour en faire un garde-
pêche. Il ne fut jamais affecté au 
Corps des Torpilleurs et Marins et 
fut toujours armé par des civils. 
Avec sa livrée grise, mais sans 

canon, son aspect était ambigu; il 
arrivait qu'un navire marchand 
croisé au large le salue comme une 
unite navale. En 1937 , notre garde-
pêche avait fort vieilli, et malgré le 
peu d'intérêt des gouvemements de 
i'époque pour la marine, et aussi 
leur avarice, il fallut bien envisager 
son remplacement. Il peut-être utile 
a ce stade de rappeler que le terme 
«garde-pêche» désigne la fonction 
d'un navire et non son type. Un 
aviso, un dragueur de mines ou 
même un chalutier peuvent parfai
tement être chargés de cette mis
sion et recevoir les accreditations 
officielies qui couvrent la fonction. 
L'Administration de la Marine a 
d'ailleurs parfois affrété l'un ou 
1'autre chalutier ostendais pour 
remplir la fonction a des moments 
oü le Ziimia était indisponible. 

Le Ministre des Communications 
chargea done tout naturellement 
1'Administration de la Marine, qui 
avait la responsabilité de la pêche en 
mer dans ses attributions, des études 
nécessaires pour le remplacement du 
vieux «Zinnia». Quoique certains en 
aient dit, les objectifs de l'Adminis-
tration de la Marine semblent clairs. 
lis ne couvraient pas des intentions 
cachées, et certainement pas d'en 
faire un fiitur contre-torpilleur dis-
simulé aux yeux du Parlement et 
l'utiliser comme noyau d'une future 
marine militaire souhaitée et encore a 
créer. Il ne semble pas non plus qu'il 
eüt existé l'idée d'en faire un «yacht 
royal» dans le strict sens du terme. 
Les documents archives montrent 
bien la nécessité de remplacer un 
garde-pêche a bout de souffle par 
une unite moderne et surtout capa
ble de remplir cette mission avec 
efficacité en un temps oü la pêche 
industrielle commengait a fort se 
développer et oü toutes les missions 
scientifiques la concemant prenaient 
de plus en plus d'importance. 

Matelot R. Collier. 

Peu après la fin de la guerre, une 
lettre de deux pages du «Service 
general» du Ministère, alors dirigé 
par Monsieur Marcel Malderez, et 
signée toujours par Mr. H. De Vos 
montre bien que la conception du 
navire avait dans l'ordre les buts 
suivants: 

• Service de garde-pêche, 
• Navire de representation pour la 

Belgique lors de voyages régu
liers dans des ports étrangers pour 
rendre les visites que faisaient a 
Ostende les gardes-pêche étran
gers, toujours des batiments de 
guerre, 

• Navire rapide pouvant servir 
aux déplacements de la familie 
Royale. 

La note ajoute: «Vu la tournure des 
evenement de 38/39 l 'idee surgit de 
le transformer en unite militaire, 
notamment pour l'escorte des 
malles Ostende-Douvres, ou pour 
le mouillage de mines. Il eutpu être 
incorporé dans le Corps de Marine 
formé a la hate en 1939» (sic). Il 
faut noter que le contexte de cette 

' II y avait la une similitude avec la production de la classe «Algerine» de 1942. 

^ Un grand nombre de ces noms furent repris pour des corvettes de la classe «Flower» de la seconde Guerre mondiale. En faisaient 
déja partie dans le groupe «Arabis» les noms de «Buttercup» et «Godetia». 
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lettre rédigée après la guerre montre 
bien que 1'aspect militaire ne 
«surgit» qu'après la mise en chan-
tier a Hoboken La lettre n'envisage 
pas son utilisation comme navire-
école C'est curieux car on verra 
plus lom qu'un autre document, 
celui-la d'avant guerre, montre un 
nombre important de cadets, pont 
et machine, pour 1'equipage prévu 
par l'Admmistration pour la future 
i'unité Cela peut avoir échappé a 
Monsieur De Vos 

Le navire qui allait devenir 
r«Artevelde», navire de légendes, 
en soulignant le pluriel de ce der
nier mot, fut done commandé aux 
chantiers navals Cockenll d'Ho-
boken qui le mirent sur cale sous 
le numero 686, et bien malheureu-
sement, une bonne fée ne se pencha 
certes pas sur son berceau en cette 
période troublée de l'histoire de 
Belgique 

Un article récent paru dans un 
«Bulletin d'information» du Centre 
Liégeois d'Histoire et d'Archéolo
gie Militaires»'' voit en la nouvelle 
unite un contre-torpilleur déguisé 
destine a une future marine de 
guerre potentielle On a vu que 
l'idée d'une marine militaire surgit 
plus tard sous la poussée des évé-
nements, maïs la vision du contre-
torpilleur déguisé ne peut pas être 
retenue car elle lui serait alors anté-
rieure' On peut aussi ajouter que le 
batiment ne présente pas certaines 
caractéristiques typiques de cette 
categorie de navires de combat a 
1'époque II faut avant tout noter 
l'absence de tubes lance-torpilles 
et de grenadeurs anti-sous-marms 
La puissance de ses machines sou-
haitée pour la rapidité de ses dépla-
cements est importante maïs reste 
cependant tres inférieure a celle 
des contre-torpilleurs des marines 
militaires contemporaines comme 
le montre le tableau ci-dessous 

Quand on étudie de prés la tres 
belle maquette onginale conservée 
au Musée Royal de 1'Armee, on 
remarque d'aiUeurs certains détails 
qui trahissent l'expérience «mar-
chande» de ses concepteurs De 
plus, son armement relativement 
léger dépourvu de tubes lance-
torpilles, ses longues coursives, 
ainsi que son franc bord important 
n'en font en aucun cas un contre-
torpilleur Les trois claires-voies 
du pont supérieur ont un aspect 
plus civil que militaire, ce qui rend 
tres problématique la possibilité 
éventuelle d'installer des tubes a 
posteriori au cas oü ils auraient été 
souhaités par la suite La drome est 
normale si on accepte la these d'une 
utilisation alternative de navire-
école, elle n'est pas typique d'un 
«destroyer» 

D'autres écrits lui ont attribué un 
certain nombre de róles qu'il aurait 
remplis entre 1943 et 1954 et qui 
sont pour le moins imaginaires 

Tableau comparatif de caractéristiques de destroyers contemporains 

Année 
1940 

1939 

1938 

1937 

1930 

1937 

Marine 
Belgique 

Nom 
ARTEVELDE 

Previsions Admin Marine 

US Navy 

Knegsmarine 

Royal Navy 

Marine Nat 

Regia Marina 

USS BENSON 

FRIED ECKHOLDT 

HMS COSSACK 

ALBATROS 

CARABINIERE 

Déplacement 
1 640 stand 

2 270 p c 

1 620 stand 

2 030 p c 

2 270 stand 

3 190pc 

1 854 stand 

2 440 stand 

3 000 p c 

1 830 stand 

2 459 p c 

Vit. max 
30 n. 
30.000 cv 
36.5 n 

50 000 cv 

38.9 n 

69 000 cv 

36 n 

45 000 cv 

38 n 

72 000 cv 

35 n 

48 000 cv 

Armement 
3 X 105 mm 

pas de tube 
4 X 127 mm 

5 tubes 

4x 127 mm 

8 tubes 

8 x 120 mm 

4 tubes 

5 X 138 mm 

6 tubes 

4 X 120 mm 

3 tubes 

Long. 
98,5 m 

107 m 

119m 

115m 

128,5 m 

106 m 

N B Ceci sont les caractéristiques de base standards pour chaque série de ces batiments, elles peuvent un peu 
varier individuellement pour chaque unite dans la classe 

Par contre, la puissance et done la Vitesse mises a part, r«Artevelde» se rapproche plus des avisos frangais, dits 
coloniaux avec une silhouette assez semblable On peut citer Ia classe «Dumont d'UrviUe» par exemple 

Année 
1940 

Marine 
Marine Nat 

Nom 
LA GRANDIERE 

Déplacement 
1 969 stand 

2 600 p c 

Vit. max 
15 n 

3 380 cv 

Armement 
3 X 138 mm 

pas de tube 

Long. 
103 m 

^ Bulletin d'information C.L.H.A.M. - Janvier - Mars 2005 - Tome IX, fascicule 5. 

•• Ce sont les caractéristiques prévues en 1939. 
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Le Zinnia avant la guerre. 

citons plus OU moins dans l'ordre: 
yacht de l'amirauté allemande, 
navire de commandement de 
l'amiral Dönitz, ensuite a la Force 
Navale: garde-pêche, frégate et 
enfin stationnaire ou navire-école. 
C'est beaucoup et aucune des 
sources consultées ne montre que 
le navire aie jamais eu une de ces 
utilisations. De l'avis de l'auteur 
de ces lignes, c'est l'appellation 
d'aviso que lui attribue Henri Le 
Masson qui est celle qui convient 
le mieux. On ne peut que le répé-
ter, malgré son unique cheminée sa 
silhouette rappelle assez bien celle 
des avisos de la Marine Nationale 
frangaise du temps. 

Si on se réfère a un tableau orga-
nique de 1'Administration de la 
Marine, l'intention d'une future 
utilisation comme navire-école 
ne fait aucun doute, mais l'a-t-il 
accomplie? On verra plus loin que 
ce ne fut jamais le cas. 

Le document d'archives dont il 
s'agit est le «Tableau organique du 
«Van Artevelde»^ - equipage prévu 
par 1'Administration de la Marine» 
. Ce tableau montre: 

• 13 officiers répartis comme suit: 
le commandant, trois officiers de 
pont, un marconiste^, quatre offi

ciers mécaniciens, un médecin, un 
aumonier et deux instructeurs. 

• 47 sous-officiers répartis en cinq 
assistants-mécaniciens, trente-six 
cadets, un maïtre d'equipage, un 
maïtre charpentier et quatre quar-
tiers-maitres. 

• Vingt-sept matelots divisés en 
dix-huit P' matelots et matelots de 
pont, six chauffeurs et enfin trois 
cuisiniers. 

Soit un total de quatre-vingt-sept 
hommes, et la prevision de trente-
six cadets ainsi que de cinq assis
tants-mécaniciens montre bien 
que le batiments pouvait servir de 
navire-école a l'occasion. 

On peut admettre a la rigueur la 
fonction prévue de yacht royal. 
Il suffit d'examiner les plans ori-
ginaux existant encore au Musée 
Royal de l'Armée, pour s'en con-
vaincre. On y voit le dessin d'un 
magnifique appartement «duplex» 
a l'arrière, avec un salon et des 
cabines spacieuses permettant 
d'accommoder une suite, mais ces 
belles installations semblent mieux 
con^ues pour le voyage que pour 
les plaisir du yachting et des ses 
obligations mondaines. Malheu-

reusement les événements ne per-
mirent pas que tout cela se realise, 
car chacun sait que la guerre éclata 
et que 1'agression allemande de mai 
1940 vint bouleverser le destin du 
navire. 

Services dans la Kriegsmarine 

Quand arrive la capitulation de 
1940, le batiment n'a pas encore été 
lancé et la traditionnelle bouteille 
de champagne n'a pas encore éclaté 
sur son étrave, mais les lettres de 
son nom «Artevelde» sont déja 
soudées sur ses flancs, car la coque 
est presque achevée et elle sera 
saisie intacte par les AUemands 
qui procéderont au lancement le 
24 aoüt 1940'. Elle sera un peu 
plus tard remorquée en Hollande 
pour achèvement par les chantiers 
Wilton-Feyenoord a Schiedam. 
Les travaux furent longs, ils durè-
rent deux ans et demi et les raisons 
sont restées inconnues. La charge 
de travail des chantiers doit en être 
une des causes. Il n'est pas certain 
non plus que les turbines Parson-
Cockerill étaient déja disponibles et 
montées dans la coque au moment 
du transfert, et la Kriegsmarine 
décida peut-être de les remplacer ou 
de les completer par des elements 
des turbines Satz-Parson de cons
truction allemande. On peut aussi 
penser que la priorité fut doimée a 
1'achèvement des trois canonnières 
hollandaises saisies, elles aussi sur 
cales, par les AUemands dans ces 
chantiers de Schiedam et Rotter
dam. Elles deviendront les KI 
a K3 de la Kriegsmarine. Notre 
«Artevelde» suivra pour devenir 
le K4 et recevra en plus le nom de 
«Lorelei» au contraire des hollan
daises qui ne seront pas baptisées. 
Ces quatre navires seront les seuls 
de la Kriegsmarine a recevoir une 
numérotation commen^ant par 
la lettre K pour «Kanonenboot» 
c'est-a-dire «canonnière». Comme 
la plupart des autres marines de 

^ (sic) «Van Artevelde» dans le texte d'un document d'avant guerre non date! Ce nom fut peut-être envisage ainsi a l'origine car on 
ne le retrouve plus après le conflit. 

' Terme tombe en desuetude pour designer l'opérateur radio. 

'' Ou le 28 aoüt selon certaines sources. 
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guerre, la KM attribuait une lettre 
matricule suivie d'un numero a 
certaines categories de navires en-
dessous du rang de croiseur. Les 
plus connues étaient bien sür Ie U 
des sous-marins, le Z des contre-
torpilleurs et le M des dragueurs de 
mines. La lettre K fut attribuée a 
la «Lorelei», preuve, s'il en fallait 
qu'elle ne considérait pas cette 
unite comme un contre-torpilleur*. 
Peut-on en effet imaginer que la 
marine allemande, manquant de 
navires de cette categorie n'aurait 
pas fait achever sa nouvelle acqui
sition en «Zerstörer» si elle en avait 
eu les caractéristiques? Certains 
affirment qu'il fut achevé comme 
«Yacht amiral» pour le fameux 
amiral Dönitz, le grand maitre des 
sous-mariniers allemands, ou même 
en «navire de commandement» 
pour les amiraux Raeder et Dönitz. 
Ce fut peut-être une intention, mais 
des sources allemandes fiables 
montrent qu'elles ne furent pas 
concrétisées. On l'a vu, les plans 
originaux de Cockerill prévoyaient 
bien de larges et confortables ins
tallations a l'arrière. On y accédait 
par un large escalier en spirale. Il 
est certain que le navire aurait pu 
être utilise de Ia maniere que nos 
amis britanniques désignent comme 
«admiralty yacht», pouvant servir 
a des croisières pour VIP en plus 
de ses missions de bases, ou pour 

des déplacements vers Ia colonic, 
si la guerre n'avait pas éclaté. Les 
trimoteurs Savoia Marchetti de la 
Sabena faisaient le trajet en trois 
jours, mais ils devaient être bien 
moins confortables que nos rapides 
jets actuels. Des plans de Feye-
noord encore existants eux aussi 
montrent que ces salons et cabines 
restèrent pratiquement inchangés. 
Il est alors aussi probable que la 
KM y trouva l'opportunité d'avoir 
un batiment de cette categorie. Le 
salon est d'ailleurs désigné «Admi
ral Stab» ce qui tendrait a soutenir 
la these du navire-amiral. Mais 
qu'en advint-il en réalité car il peut 
exister plusieurs types de navires-
amiraux? Nous allons essayer d'y 
voir clair, car notre navire va deve-
nir un escorteur. 

Dès le commencement de la guerre, 
le Marinegruppenkommando Nord 
de la Kriegsmarine comprend deux 
commandements responsables de la 
sécurité pour les eaux allemandes: 
le «Befehlshaber der Sicherung der 
Nordsee» (BSN) basé a Wilhems-
haven, responsable pour la sécu
rité, c'est-a-dire principalement les 
escortes et le déminage dans la baie 
allemande, et le «Befehlshaber der 
Sicherung der Ostsee» (BSO) pour 
la partie occidentale de la Baltique. 
Le «Lorelei» sera affecté au BSN a 
sa mise en service. Cette mise en 
service se fit attendre longtemps car 

Artevelde ex K4 Lorelei. 

son achèvement dura plus de deux 
ans comme il a été dit plus haut. 

Le Ier avril 1943 Ie capitaine de 
vaisseau Ernst Lucht est promu 
contre-amiral et devient trois jours 
plus tard Befehlshaber der Siche
rung der Nordsee. C'est lui qui 
va accueillir le «Lorelei» dans la 
marine de guerre allemande. Il 
sera présent a sa mise en service qui 
donne lieu le 25 avril 1943 a une 
petite cérémonie a laquelle parti-
cipe une clique et un orchestre mili
taire de Ia Heer, l'armée de terre. 
Le batiment va maintenant être 
opérationnel dans la Kriegsmarine 
pendant deux ans. Il semble qu'il y 
fit une carrière heureuse et sans pro-
blème, au point que quand la paix 
fut revenue depuis un certain temps 
en Europe plusieurs membres de 
son equipage se retrouvèrent au sein 
d'une organisation de veterans pour 
échanger leurs souvenirs de la vie a 
son bord. Assez curieusement, ces 
anciens utilisent le plus souvent le 
matricule K4 dans leurs reunions ou 
leurs écrits de souvenirs. Ils ortho-
graphient aussi le plus souvent son 
nom en «Loreley» avec un Y plutöt 
que le simple I qu'on relève sur les 
documents officiels. Ce nom prove-
nait de la mythologie rhénane dans 
laquelle elle était une ondine qui 
attirait les mariniers sur des rochers 
de la rive droite du grand fleuve... 
Le premier commandant fut tres 
vite remplacé car il fut blessé lors 
d'un déplacement a terre, surpris 
dans un bombardement aérien a 
Rotterdam peu avant la mise en 
service du navire. Son remplagant 
fut le Kapitanleutnant (C.C) Eggers 
qui conserva son commandement 
jusqu'a Ia fin de Ia guerre. 

A cette époque. Ia mer Baltique 
occidentale était encore hors d'at-
teinte des chasseurs-bombardiers 
de la R.A.F. Les sous-marins sovié-
tiques y étaient encore relativement 
peu actifs. Elle était done une 
zone d'entrainement ideale pour 
la marine allemande. Le «Lore
lei» va y passer pour sa croisière 
d'amarinage. C'est dans Ie golfe 
de Danzig qu'il va s'entraïner et 
entre autres exercer ses canonniers 
sur cibles remorquées. Il va déja 
connaitre quelques problèmes avec 

' cf: «Die Schiffe der Deutschen Kriegsmarine und Luftwaffe 1939-45» par Erich Gröner (J.F.Lehmanns Verlag - Miinchen 1954). 
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sa machinerie qui Ie forcera a ren-
trer au port peu après son depart de 
Rotterdam, puis plus tard des pro-
blèmes de brüleurs qui réduiront sa 
vitesse maximum a 28,5 noeuds. Il 
va alors rejoindre la base de Cux-
haven siège de la «S.Sicherungsdi-
vision». Son aspect a change. Une 
photo de l'été 1943 Ie montre avec 
un beau camouflage opérationnel. 
Aucune photo en couleurs n'a pu 
être retrouvée et on ne peut qu'in
terpreter les médiocres photos en 
noir et blanc qui Ie montrent sous 
sa nouvelle tenue. La photo de sa 
mise en service Ie montre dans une 
teinte claire uniforme, tres vraisem-
blablement Ie «Nr 31/1 Schiffstar-
nfarbehellgrau» un pur gris clair. 
Son nouveau camouflage semble 
inspire du camouflage adopté a 
l'époque pour les destroyers. Ce 
type de camouflage était souvent 
utilise aussi pour les torpilleurs 
OU les escorteurs dans l'espoir de 
rendre plus difficile 1'identification 
a vue et done tromper les vigies 
ennemies... Il était compose de 
bandeaux angulaires ou ondulés de 
«Schiffstarnfarbe nr.30 Weiss et de 
la nr.32/7 Dunkelblau» appliques 
sur Ie gris clair de base. Il semble 
pourtant ne pas avoir conserve 
longtemp cette belle parure guer-
rière, car une magnifique photo de 
1944 Ie montre a nouveau dans sa 
livrée grise uniforme. 

Comme il a été dit plus haut, l'ami-
rauté allemande avait organise dès 
1938 la protection des approches 
de ses ports principaux en créant 
deux commandements de la sécu-
rité pour la mer du Nord et pour 
la Baltique. Après la victoire sur 
la France, la zone d'operations du 
B.S.N sera étendue aux cötes néer-
landaises et inclura l'estuaire de 
l'Escaut. La cöté beige n'en fera 
pas partie car elle tombera sous les 
ordres d'un nouveau commande-
ment Ie «Befehlshaber der Siche-
rung West» (BSW). Ce nouveau 
commandement comprendra toute 

la longueur des cótes occidentales 
de la France et y inclura la cöte 
beige'' jusque Zeebrugge. 

Sa mise au point et son entraïne-
ment terminés Ie «Lorelei» va être 
attaché a la «l.Sperrbrecherflot-
tille» commandée par Ie capitaine 
de frégate baron von Liebestein. 
Cette flottille est basée a Cuxha-
ven, elle est une des deux unites 
de la «5.Sicherungsdivision» aux 
ordres du capitaine de vaisseau 
Bentlage, qui sont alors aux ordres 
du B.S.N. 

Les responsabilités de chaque 
Befehlshaber der Sicherung pour 
sa zone propre étaient: 

1. Ie service de déminage: execu
tion des relevés et des cartes, 
determination des chenaux de 
navigation, 

2. l'escorte des navires de trans
port, 

3. les liaisons et communications, 

4. la lutte anti-sous-marine. 

Il semble que la vie du navire dans 
la marine teutonne ait été heureuse. 
Il a conserve son commandant et 
ses officiers sans mutation jus-
qu'a la fin, sauf Ie premier l.WO 
(commandant en second) qui 
quitta Ie bord pour aller prendre Ie 
commandement d'un dragueur de 
mines peu après l'arrivée a Danzig 
pour l'entrainement. Certains de 
ces officiers ainsi que des mem
bres de l'équipage se sont réguliè-
rement retrouvés lors de reunions 
d'anciens quand les circonstances 
Ie permirent après la guerre. Un 
des matelots a même raconté en 
vers Ie dernier combat du navire 
en octobre 1944 au cours duquel 
il a coulé une vedette lance-tor-
pilles britannique et incendié une 
autre, probablement perdue elle 
aussi. On retrouve d'ailleurs 
plusieurs evocations de la vie a 
son bord dans une série de livres 
intitules «Kameraden zur See»'". 

Les sources allemandes montrent 
un equipage allant de 168 a 180 
hommes, dont 12 officiers, et Ie 
livre en question, qui semble être 
la source la plus fiable donne Ie 
relevé nominal de eet equipage. 
Il est réparti dans les trois divi
sions réglementaires usuelles de la 
Kriegsmarine: la I Division com-
prenant Ie «Stab» et Ie pont, en tout 
cinq officiers, onze sous officiers et 
74 quartiers-maitres et matelots, la 
II Division (machines) occupant 
trois premiers-maïtres mécaniciens 
et 40 chauffeurs et mécaniciens et 
enfin la III Division de 48 hommes. 
Cette dernière étant la division 
des services et groupant en plus 
de trois aspirants 45 specialistes 
divers: signaleurs, operateurs et 
techniciens radio, codeurs, four-
riers et matelots d'administration 
sans oublier un charpentier et un 
seul infirmier. On arrive ainsi au 
total de 181 membres d'équipage 
dont cinq officiers. On notera en 
passant que dans la marine alle
mande de l'époque les simples 
aspirants n'avaient pas rang d'of-
ficier mais bien de sous-officiers 
subaltemes (Unteroffiziere ohne 
Porteépée) 

Le Lorelei fut done bien et sans Ie 
moindre doute un escorteur pen
dant toute sa carrière allemande. 
Il est d'ailleurs tres révélateur 
qu'aucune allusion ou evocation 
ne soient faites aux deux comman
dants en chef, les amiraux Raeder 
et Dönitz, dans les témoignages et 
souvenirs de ces anciens. L'auteur 
a du questionner deux des survi-
vants pour apprendre que l'amiral 
Dönitz avait passé une nuit a bord 
entre la Noël 1944 et le nouvel-an 
de 1945. Le commandant lui avait 
prêté sa cabine et place un faction-
naire de garde devant la porte. Peu 
après le couvre-feu, l'amiral passa 
la tête par la porte de la cabine et 
renvoya l'homme a sa couchette en 
lui disant qu'il pouvait aller dormir 
car sa garde n'était pas nécessaire. 

' - La «4.Sperrbrecher Flottille» basée a Zeebruges sera la principale unite de la «l.Sicherungsdivision» couvrant les cötes depuis 
l'Escaut jusque Cherbourg. 

• Ernst Pfefferie «Kameraden zur see»- Alleestrasseó -D-8426 Altmannstein-Schwabstetten. 
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Le commandant en second du 
navire, le lieutenant de vaisseau 
Fritz Punkowski raconte lui aussi 
de maniere détaillée le dernier 
combat en mer du Nord au large de 
Rotterdam. Le contre amiral Ernst 
Lucht, qu'il appelle Vati Lucht", 
commandant le BSN, avait tenu 
a prendre part a la mission a son 
bord. On peut done supposer que le 
«Lorelei» a hissé au moins une fois 
une marque d'amiral a son mat pour 
cette operation. 

II est vraisemblable qu'il ne fut plus 
tres actif par la suite car a partir de 
novembre 1944, la situation de I'Al-
lemagne s' était tellement dégradée 
que l'aetivité des convois dans 
la zone du BSN n'était plus tres 
importante. Le navire ne semble 
pas non plus avoir pris part aux 
frénétiques operations en Baltique 
pour 1'evacuation des malheureuses 
populations de la Prusse Oriëntale 
devant la progression de l'Armée 
Rouge. La pénurie de carburant 

obligeait aussi la Kriegsmarine a 
attribuer ses réserves aux operation 
de première priorité, et comme on 
le verra plus loin, les ehaudières du 
navire n'étaient pas tres sobres. Le 
Lorelei resta done amarré a sa base 
pour les demiers mois de son ser
vice allemand. 

R. Collier 

" Vati équivalent de Papy, c'est a dire diminutif de Vater = Père. Ce terme était généralement employé avec un sens de sympa
thie pour parier d'un officier respecte considéré comme competent, juste et compréhensif pour ses hommes dans toutes les forces 
armées allemandes. 

ü 

De juiste koers naar een zekere toekomst! 

Wereldwijd zijn er momenteel meer dan 20JOOO koopvaardijofficieren te kort. 
Ook (ieviaag van de maritieme industrie naar ex-zeevarenden oveilreft iiiimschoots het aanbod. 
Een nautische carrière biedt dan ook uitzicht op goedbetaalde tewerkstelling zowel tijdens als na 
de vaartijd! 

De Hogere Zeevaartschool is de enige hogeschool in België die hiervoor de gepaste opleidingen 
aanbiedt: 

-> Bachelor & Master in de Nautische Wet&ischappen 
-> Bachelor in de Sct^ep^A^erktuigkunde 

\'oor meer informatie bezoek onze website 

www.hzs.be 

HOGERE ZEEVAARTSCHOOL 
Noordkasteel Oost 6,2030 Antwerpen - Tel. 03-205 64 30 - Fax 03-225 06 39 - Email: info@hzs .be 
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Heimwee naar het ^Zeilverleden^ 
van onze Zeemacht 

Deelname aan de Internationale Marlnekutterregatta 
in het Noord Duitse Kiel in 1967 

Het hele voorjaar hadden we 
getraind in een houten B II in de 
haven van Oostende. Een logge 
zeil- en roeiboot die nog gebouwd 
was op de Rijkswerf van Den 
Helder en dateerde van 1952. De 
voorbereiding in een dergelijke 
houten B II sloep was niet evi
dent. Zo een negen meter lange 
sloep had geen zwaard maar een 
scheg die onderaan de kielbalk was 
vastgemaakt. Het manoeuvreren 
met weinig wind was dan ook zeer 
moeilijk. Vanaf begin april train
den we een halve dag per week. Uit 
zowat elk korps was wel iemand 
aanwezig om een ploeg van negen 
bemanningsleden samen te krijgen; 
een team van negen man was inder
daad verplicht om reglementair 
deel te nemen aan de wedstrijden in 
Kiel. Van op Cedra, waar de sloep 
lag afgemeerd, mochten we trainen 
in de haven van Oostende. Die 
haven was beslist niet de geschikt
ste plaats om een zeilwedstrijd voor 
te bereiden. Maar jong en vol jeug
dige overmoed probeerden we met 
de dingen die we ter beschikking 
hadden, ons moreel op te vijzelen, 
al was het maar om met zwier 
tussen de driedubbel afgemeerde 
mijnenvegers door te laveren. 

Het was voor mij de vierde deel
name. De drie vorige keren (lees: 
1963 - 1965 - 1966) waarop we 
hadden deel genomen waren niet 
zo slecht geweest. In 1966 hadden 
we de 'Ehrenpreis' van de stad Kiel 
gekregen. Er werden toen ook 
'Tagespreisen' uitgedeeld voor de 
eerste drie: een koperen schildje op 
hout, met de gravure van een kotter 
en het jaartal. 

De Kielerwoche is altijd een mooi 
zeilspektakel en heeft steeds plaats 
de laatste volle week van juni. Ze 
is niet alleen voor marinepersoneel. 
Het echte zeilgebeuren ligt aan de 
Kieler Bucht in de Oostzee. Daar 
nemen meer dan vijfentwintig actu
ele bootklassen aan deel en wordt er 
gezeild op verschillende banen. Dat 
betekent dat zo een paar duizend 

zeilboten aan de slag gaan gedu
rende de Kieler Woche. Daarnaast 
is er het starten van de verschillende 
yachtingklassen, die vanuit Kiel 
onder spinakker voor een overwel
digend schouwspel zorgen. Maar 
wanneer de Windjammerparade 
de Kieler Förde uitvaart met volle 

zeilen dan wordt men even stil. 
Om al die 'oude gloriën' te zien 
voorbijvaren, staan de oevers van 
de Innerförde vol met kijklustigen. 
Het is een echt zeilersfeest. 

En nu stond onze zeilploeg fier en 
scherp getraind verzameld om in 
te schepen aan boord van de A960 
Godetia. 

De Godetia die eigenlijk met vis-
serijwachtopdracht was, was terug 
naar Oostende gekeerd en lag op 
de rede voor anker. Samen met 
de schietploeg (naast de zeilregatta 
was er te Kiel ook een wedstrijd 
pistoolschieten) zouden we daar 
aan boord worden ingescheept. 

Rechtstaande: Stuurman IMC.Verplancke, De Smet, Vuurman, Snoeck, Willems en 
enkele andere bemanningsleden waaronder twee dienstplichtigen. 
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Met een MSI werden we er naar 
toe gevaren om langszij te gaan 
afmeren. Nee, erg welkom was die 
bende schepelingen niet. Om plaats 
te maken voor de sportploegen 
moest een twintigtal van de vaste 

afgemeerd. Bij het aanleggen aan 
de Tirpitzmühle werden alle bezoe
kende vreemde marineschepen 
steevast met fanfare verwelkomd. 
Onze sportploegen stonden fier 
opgelijnd op dek en genoten van de 

De Kielerförde bood ook mooie 
aanlegplaatsen, zoals Laboe, Hei-
kendorf-Monkeberg en zelfs tot 
Strande, waar zo een paar duizend 
zeilschepen van alle mogelijke 
actuele klassen verzameld lagen 
om op de verschillende parcours te 
gaan wedstrijden. 

Tijdens de Kielerwoche, die vanaf 
zaterdag bij de opening tot de week 
later op zondag liep, was er 'open 
ship' dag. Aan de Tirpitzmühle, 
waar een tiental vreemde marine
schepen waren afgemeerd, was het 
een op- en aflopen door talrijke 
bezoekers, men kon op de koppen 
lopen. 

Onze zeilploeg was erg opgezet met 
de haar toegewezen kotter. Hij was 

bemanningsleden ontschepen. Wat 
voor veel wrevel en ontevredenheid 
zorgde, want de Kielerwoche was 
altijd een beetje kermis, wisten de 
oudere bemanningsleden te vertel
len. Maar eens onderweg viel de 
spanning er vlug af en konden we 
ons concentreren op nog enkele 
dagen visserij wacht. De bezoeken 
aan de Belgische visserij schepen 
op de Noordzee brachten in ieder 
geval genoeg variatie, en ook verse 
vis. Onze zeilploeg kon men niet 
verwijten dat ze maar passagiers 
waren, want gewapend met messen 
hielpen ze de vers gekregen vis van 
de bezochte vissersschepen netjes 
kuisen. 

Via de Elbe kwamen we in rustiger 
water, op weg naar de Brunsbüt-
telsluizen. Eens die sluizen door 
lag het 90 km lange Noord-Oostzee 
kanaal voor ons open. Wanneer 
men dan de Innerförde in Kiel 
doorvaart, komt men via de Kieler 
Bucht in de Oostzee. Op het kanaal 
was het rustig varen, hoewel soms 
moest worden gewacht op een 
breder stuk om grote koopvaar
dijschepen doorvaart te verlenen. 
Eens we de sluizen in Holtenau, op 
het einde van het kanaal, uitvoeren 
keken we al nieuwsgierig uit naar 
het aantal vreemde oorlogssche
pen dat er in de marinehaven lagen 

muzikale verwelkoming. 

Nu werd het pas ernst. De ver
bindingsofficier kwam aan boord 
en van hem kregen we de nodige 
inlichtingen in verband met het 
kotterzeilen, zoals trainingsmoge-
lijkheden, starturen en parcours-
schema's. Zonder tijdverlies 
gingen we in ploegverband naar 
de kotterhaven. Daar konden we 
de ons toegewezen kotter beman
nen en de training aanvangen. We 
mochten zelfs de sloep naast de 
Godetia afmeren, wat heel wat tijd 
uitspaarde. Zo konden we de hele 
zondag trainen en het parcours ver
kennen. 

Er heerste een geweldige drukte 
in de Innerförde met zeilsche
pen van allerlei aard en tuigage. 

heel wat ranker en beter te manoeu
vreren dan de logge B II waarmee 
we in Oostende hadden getraind; de 
tuigage was ook soepeler te hante
ren en het ophaalbare zwaard werd 
meteen uitgeprobeerd; alles liep 
gesmeerd vonden we. Hoe zou het 
maandagmorgen verlopen vroegen 
we ons gespannen af!! 

Die maandagmorgen al vrij vroeg, 
nou ja, toch vóór acht uur, waren we 
al druk doende de kotter zeilklaar te 
maken. De start die tegenover de 
Kieler Yachting Club zou plaats 
vinden was nog een eind weg. Aan 
de aanlegsteiger meerden alle kot
ters af voor de stuurmanbriefing. 

Die internationale ploegen kwamen 
uit vele landen, waaronder de 
VSA, Noorwegen, Denemarken, 
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Engeland, Frankrijk, Italië, Portu
gal (die met het zeilschip Sagres 
waren gekomen), Brazilië (met een 
troepentransportschip), Nederland, 
België en uiteraard het gastland 
Duitsland. Eigenlijk voelden wij 
Belgen ons een beetje klein tussen 
dat internationale gezelschap. De 
Braziliaanse zeilploeg roffelde 
gedurende de hele wedstrijd op het 
ritme van de samba op de doften. 
Dat ritmische geroffel voerde de 
spanning nog meer op. Er heerste 
een gezonde wedstrijdsfeer onder 
al die bemarmingen, zowel op het 
water als aan wal. 

Alle kotters lagen mooi afgemeerd 
met gekaaide zeilen. Die zeilen 
waren allemaal uitgerust met kaai-

fl 

lijnen. Men hoefde deze kaailijnen 
maar aan te spannen en het groot
zeil en midzeil werd mooi samen
gebonden zodat de wind er geen vat 
meer op had. 

Naast het internationaal Marine 
'Kutterseglen' namen nog andere 
kotters deel, maar die startten apart. 
Zo had men nog de nationale 'Kut-
terregata' en de open kotterklasse 
waaraan iedereen mocht deelne
men. Het vaarwater in de Kieler 
Förde was in normale omstandighe
den al druk bevaren en nu met al die 
wedstrijd zeilende kotters was het 
echt spectaculair en nog drukker. 

Onze stuurman en coach Ramon 
Verplancke deed het goed in alle 

reeksen. Door deze regelmaat werd 
het een spannende strijd tussen de 
Duitse Mannschaft, de Braziliaanse 
ploeg en wij. En wat we nooit 
hadden verhoopt, we werden eerste 
in het algemene klassement. Op 
de laatste dag, toen we uiteindelijk 
beslag konden leggen op de eerste 
plaats in het internationaal Mari-
neKutterseglen, kieperden we onze 
stuurman uit blijdschap over boord. 

Belgische zeilploeg met zeilnummer 62. 

De prijsuitreiking die plaats had in 
de voortuin van de Kieler Yachting 
Club was er een met militaire plech
tigheid. Vice-Admiraal Hetz, 'der 
Befehlshaber der Flotte', herin
nerde er aan ook nog deel te hebben 
genomen aan deze wedstrijden. 

Alle teams die hadden deelgenomen 
stonden opgesteld in uniform, per 
land, met hun stuurman voorop. En 
hoe kon het anders dat wij, jonge, 
trotse Belgische zeilers bijna uit 
ons schoenen groeiden toen we tot 
winnaars werden uitgeroepen. Een 
'hip, hip, hoera' van alle deelne
mers, en felicitaties voor ons kleine 
Belgenland dat de grote Naties in 
het zeilen had verslaan. 

Aan boord van de Godetia werden 
we plots anders bekeken. Door 
onze overwinning kreeg ook het 
schip meer aanzien van buitenaf. 
En omdat de schietploeg niet wou 
onderdoen voor de zeilers, kwamen 
ook zij met een hoofdprijs aan 
boord! Wat niemand had kunnen 
voorspellen was toch gebeurd, het 
feest kon beginnen. 

Na de sluitingsplechtigheid verliet 
de Godetia het zeilersmekka Kiel 
met een tevreden gevoel. Voor 
een keer mocht er zeker wel gefeest 
worden! De zeil- en schietploeg Er was een gezonde wedstrijdsfeer in onze ploeg, zowel op het water als aan de wal. 
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'Gesamtsieg fiel an die Belgiër" blokletterde de Kieler Zeitung. 

waren het middelpunt van de feest
vierders. Commandant Troispont 
kwam de sportploegen feliciteren. 
De gewonnen zeilbeker werd vaak 
van hand tot hand doorgegeven, 
bewonderd en op geklonken! 

Toen de Godetia terug voor de rede 
van Oostende ten anker ging kwam 
de bemanning ons uitwuiven bij het 
ontschepen. De commandant stond 
aan de valreep om ieder van ons 
persoonlijk de hand te drukken. Op 
de tonen van 'Puppet on a string', 
winnaar van Eurosong 1967, stapten 
we over aan boord van een MSI die 

IIII 
II11 
IIII 

StuurKan IMC Verplancke ontvangt (Ie beker uit handen van Admiraal Hetz 

ons terug aan wal bracht. Terwijl 
de Godetia anker op ging zwaaiden 
we met onze mutsen ten afscheid. 
Moet het gezegd worden dat we fier 
de beker omhoog hielden en met 
een krop in de keel het schip aan de 
horizon zagen verdwijnen. 

Het is nu meer dan veertig jaar 
geleden maar nog altijd denk ik, 
met een beetje weemoed, terug aan 
de Kielerwoche 1967. Met dank 
aan iedereen die daaraan heeft mee
gewerkt. 

De prijsuitreiking in de Kieler Yachting Club. Foto's en tekst. Master R. Willems 

NEPTUNUS MAART - MARS 2008 1 7 



La ^^grande vadrouille^^ en Zélande 

Dans le cadre de la «petite histoire» 
de la Force Navale, voici l'odyssée 
de deux MMS dans le Hollands 
Diep et l'Escaut oriental. 

Présentons les acteurs: M944 et 
M955: Classe 'Motorminesweeper 
105'; 163t; 36,37/6,86/2,60 m; 500 
CV; 10 noeuds a tout casser; sonar, 
écho-sondeur et gyrocompas mais 
pas de radar; un seul treuil a lavant 
et une barre a main imposante!! 
Deux officiers et 18 hommes 
d'équipage. Ces derniers sont prin-
cipalement des miliciens mais bien 
entraïnés et encadrés; 1'a venture qui 
suit va en apporter la preuve. 

Done, par un beau jour de 1954, les 
MMS 944 et 945 quittent le quai de 
la base d'Ostende pour Rotterdam; 
but de la mission: degaussing. Le 
voyage se passe bien et vers la fin 
de l'après-midi les deux 'compe
res' se présentent dans le bassin du 
Waalhaven, le M 944 en chef de 
file, pilote a bord. A babord une 
série de cargos ancrés en ligne, a 
tribord une bouée. Si mes souve
nirs sont exacts, le pilote (novice?) 
indique «passer a droite de la 
bouée» et en moins d'une minute 
nous sommes échoués en plein port 
de Rotterdam!!! Le M 945, lui, a vu 
l'incident et d'un bon coup de barre 
passé en eau libre. 

Par toute une série de manoeuvres 
nous essayons de nous libérer, mais 
il faudra attendre la marée haute 
et l'aide du M945 pour nous tirer, 
la nuit venue, de ce mauvais pas. 
Une inspection de la coque montre 
que tout est normal et un essai du 
moteur et de l'arbre d'hélice sont 
tout aussi positifs. 

Le lendemain les réglages du 
degaussing nécessitent plusieurs 
manoeuvres et, la, les ennuis com-
mencent! En marche AR c'est a 
peu prés normal mais en marche 
AV c'est la galère! Le moteur et 
l'axe étant en ordre, il faut se rendre 
a l'évidence: c'est l'hélice qui a fait 
les f ra is de l'échouage. Le retour en 
Belgique par nos propres moyens 

étant impossible, il est decide 'en 
haut lieu' de rapatrier l'éclopé a 
la remorque du M945. Ici une 
remarque s'impose: a bord de ce 
dernier, le travail sur la plage AR 
est manuel... il n'y a pas de treuil! 

De Rotterdam a Hoek van Holland, 
par le Nieuwe Waterweg, pas de 
problèmes. Le M944 dispose d'as-
sez de puissance en cas de nécessité. 
A Hoek van Holland nous attendons 
que les conditions de mer soient 
bonnes et, enfin, c'est le depart. 
Ce qui n'était jusqu'alors qu'une 
banale histoire de remorquage va 
se transformer en une aventure qui 
laissera des souvenirs. Le M945 
commence a tirer, le M944 est en 
AV lente afin de se donner une 
marge de manoeuvre, le courant 
violent nous déporte tres vite, nous 
partons en travers, l'aussière dérape 
OU se casse, se love dans l'hélice et 
nous voguons a la derive! Toutes 
les misères du monde sont pour 
nous! Mais le M945, par une belle 
manoeuvre nous récupère et nous 
replace a quai, belle emotion! 

Roger Vachaudez. 
Photo: R. Vachaudez 

Comme la Force Navale ne dispose 
pas d'un remorqueur et qu'il s'avère 
qu'un trajet en mer est risque, nous 
recevons 1'ordre de minimiser le 
parcours maritime et de passer par 
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Le M944 en 1951. 

1'intérieur. Voici la route spécifiée: 
remonter sur Rotterdam, puis Dor
drecht par la Meuse, le Hollands 
Diep, le Krammer Volkerak, l'Oos-
terschelde, le canal de Zuid-Beve-
land, l'Escaut, Flessingue et de la 
par la mer direction Ostende. Il est 
difficile de se rendre compte des 
endroits oü nous sommes passés, 
a la traine ou a couple si la largeur 
du chenal le permettait. Le passage 
des ponts donnait parfois une cha-
leur aux timoniers! 

Deux jours de navigation fluviale 
nous amènent devant l'écluse de 
Wemeldinge sur le canal de Zuid-
Beveland, et la 9a va se compliquer. 
Il est impératif d'y entrer remorque 
car l'écluse est presque remplie de 

Photo: Collection J.C. Vanbostal 
péniches, beaucoup d'entre elles 
chargées a ras bord, et les deux 
'guerriers' ne sont pas tres bienve-
nus. C'est parti pour l'opération 
'kurkenzak' par force 8: le M945 
entre a vitesse plus que réduite avec 
la remorque aussi courte que possi
ble et s'amarre solidement avec une 
célérité remarquable; le M944, quant 
a lui, court sur son erre, reprend le 
ballant de l'aussière aussi vite que 
le treuil le permet, zigzague, heurte 
le musoir et pénètre dans l'écluse 
comme un pied dans une chaussure! 
Le tout a grand renfort de jurons 
bien tassés de la part des bateliers 
et sous les yeux goguenards d'un 
groupe de vieux 'experts maritimes' 
hollandais. 

La suite du voyage de retour est sans 
histoire: le canal est large, l'Escaut 
calme, la mer belle et la dernière 
mise en couple pour 1'entree a 
Ostende se fait sans difficultés. 

Après le passage sur le 'slip', la 
routine est reprise: garde-tir, garde-
pêche, 'promenades en mer' pour 
les commandos, bateau-bouée pour 
les régates, remorquage du radeau-
cible pour les Algérines, et même 
la recherche d'une mine dérivante 
dans les parages du Westhinder, la 
nuit bien avancée et avec comme 
seul éclairage la lampe Aldis du 
signaleur! Nous irons aussi, a Bou
logne, accueillir le M910 venant des 
États-Unis et nous serons ébahis du 
confort, tant humain que materiel, 
de cette unite par rapport a la nótre. 

Ce récit a pour but de rendre aussi 
précisément que possible un épi
sode de la vie a bord des MMS. 
Toutes omissions ou inexactitudes 
éventuelles sont imputables au 
temps, le temps qui a fait son ceuvre 
et qui a même transformé notre 
'Force Navale' en 'Marine'. 

R Vachaudez 
Note: La carte représente la situa
tion actuelle dans le Delta. Le canal 
de Zuid-Beveland est passé de 60 d 
100 m de large lors des travaux du 
Delta. L'écluse de Wemeldinge, 
datant de 1860, a été remplacée par 
deux nouvelles écluses de 280/24 m 
a Hansweert. 

Hulpbetoon & Neptunus 

Lidgeld per jaar 

Cotisation annuelle 

Gewoon lid 
Membre ordinaire 

Beschermend lid 
Membre Protecteur 

Weldoend lid 
Membre bienfaiteur 

Ere Lid 
Membre d'honneur 

Hulpbetoon & Neptunus (1) 

Entraide & Neptunus (1) 

€ 17,00 

€ 19,50 

€ 24,50 

€ 37,00 

Hulpbetoon met bijkomende dodelijke 
ongevallen verzekering & Neptunus (2) 

Entraide avec assurance vie 
accident mortel & Neptunus (2) 

€32,00 

€34,50 

€39,50 

€52,00 

(1) Lidmaatschapsbijdrage omvat een dodelijke ongevallenverzekering van € 1.239,47 
Ma cotisation de membre comporte également une assurance vie de € 1.239,47 en cas d'accident mortel 

(2) Lidmaatschapsbijdrage omvat een dodelijke ongevallenverzekering van € 24.789,35 
Ma cotisation de membre comporte également une assurance vie de € 24.789,35 en cas d'accident mortel 

DEXIA: 551-2731300-43 
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Herinneringen 

Enkele anekdoten 

Wederwaardigheden in Den 
Helder 

In Den Helder was er tijdens de 
weekends niet veel te beleven; 
om financiële redenen konden we 
niet elk weekend naar huis gaan. 
Er was ons wel een vergoeding 
beloofd maar die kwam er maar 
niet. Ik besloot dan ook stappen 
te ondernemen om daaraan te ver
helpen. Tijdens een bezoek aan de 
kazerne van de Belgische militair 
attaché, een majoor van de Land
macht, ons inderdaad verzekerd 
dat we recht hadden op een goede 
opleiding, huisvesting en voeding 
aangezien ons land daarvoor een 
pak geld aan Nederland betaalde; 
bij die gelegenheid had hij ons trou
wens zijn adres en telefoonnummer 
gegeven. Op een goede dag stapte 
ik dan ook naar sergeant Smit op de 
personeelsdienst en vroeg hem of 
ik naar de Belgische ambassade in 
Den Haag mocht bellen. De man 
schrok zich te pletter en zei «U 
moet de hiërarchische weg volgen, 
man!!». Ten einde raad ging ik 
dan naar het wachtlokaal en vroeg 
aan de onderofficier van wacht of 
ik eens mocht bellen, zonder hem 
te zeggen naar wie. Ik kreeg de 
toestemming en pleegde mijn tele
foontje. Twee dagen later moest 
ik mij melden bij de korpsoverste 
en terwijl ik wachtte voor zijn deur 
hoorde ik hem zeggen «Ja maar, je 
moet opletten ; die Belgen telefone
ren zomaar naar de hoogste instan
ties ». Binnen in zijn kamer kreeg 
ik geen uitbrander - zo streng was 
hij niet- maar «het mocht niet meer 
gebeuren». Hoe dan ook, drie dagen 
later kregen we onze vergoeding 
met achterstal uitbetaald en konden 
we de weekends naar huis; daarbo
venop bezorgde sergeant Smit ons 
een legitimatiebewijs waarmee we 
op de Nederlandse spoorwegen het 
'militair tarief genoten. 

PS: de dochter van sergeant Smit 
huwde later met een Belgische 
onderofficier die in Den Helder een 

van een duiker 

Ontmijning ter hoogte van het Mihtair 
Hospitaal. 

ontmijner (II) 

opleiding genoot als scheepstim
merman. De man was apetrots. 

De opleiding bij de Koninklijke 
Nederlandse Marine was zeer goed. 
Ook de onderrichters vielen mee en 
de verstandhouding was opperbest. 
Soms kregen we wel eens te horen 
«met jullie sloffe marine». Wat 
ze daar ook mee bedoelden! Mis
schien had het te maken met onze 
losse wijze van dienen; hoe dan ook 
was er daar in die tijd geen sergeant 
of korporaal onder de 30 jaar. 

's Avonds was er regelmatig een 
bingo- of kaartavond in de onder-
officierenclub waarop we altijd 
werden uitgenodigd en waar we 
werden getrakteerd op een warme 
hap of bitterballen; dat was in die 
tijd bij ons helemaal niet moge
lijk. Bij ons tweede bezoek had de 
kroegbaas Joep, een ex-marinier, 
al een pint klaargezet. We waren 
amper gezeten of hij stond al bij 
ons en zei «Jongens, jullie grote 
baas heeft daarnet gebeld en jullie 
mogen een pintje drinken op zijn 
kosten». Om 23 uur was het toen 
'de hoogste tijd' en de deur werd 
opengezet. In iedere kroeg mocht 
men dan nog gauw een laatste glas 
drinken en dan was het wegwezen. 
Maar bij Joep gingen we naar de 
keuken waar het feest nog een paar 
uurtjes doorging. Ja, we hebben 
daar een gezellige tijd gekend maar 
ook veel geleerd. 

De notenkraker 

Op het strand ter hoogte van het 
militair hospitaal van Oostende 
waren bij laag water vier mijnen 
blootgekomen. Luitenant Pesch 
begaf zich met vijf man ter plaatse. 
Het water was al aan het wassen 
maar ze wilden de mijnen alsnog 
onschadelijk maken. De betonnen 
deksels werden eraf genomen en 
twee mijnen werden eruit gehaald. 
De twee andere mijnen zaten 
geklemd door binnengedrongen 
zand. Luitenant Pesch stak zijn 
schop tussen de twee mijnen om 
ze los te maken. Daarop volgde 
een hevige ontploffing!! De druk-
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Duitse gasmortiergranaat uit de eerste wereldoorlog opgegraven te Diksmuide. 

ontsteker was afgevuurd evenals 
de aanvuurlading; beide hadden de 
hoofdlading van 2 x 2kg uiteenge
slagen maar gelukkig was die niet 
ontploft. Drie man die getroffen 
waren in het aangezicht sprongen 
blindelings in het water; verder 
was er niemand gewond en allen 
kwamen er met een goede les en de 
schrik vanaf. 

Katy Mine Party 

Het opsporen van mijnen langs de 
kust gebeurde met twee roeiboten 
en een verzwaarde lijn. Kwam die 
lijn vast te zitten dan werd ze inge
haald en daarna daalde een duiker 
af en plaatste een lading van 20 kgr 
springstof om de mijn onschade
lijk te maken. Dat alles was zeer 
riskant en uiterst gevaarlijk. Dit 
type van geïmproviseerde mijn 
werd door de Duitsers tegen het 
einde van de oorlog gelegd tegen 
landingsvaartuigen. Dit gebeurde 
echter in een beperkte hoeveelheid, 
wegens het gevaar voor het perso
neel, het gebrek aan veiligheid en 
de verzanding; ook de waterdicht
heid voldeed niet. Eens geplaatst 
werd de mijn op scherp gesteld 
na het smelten van een zout prop 
gedurende ± 1,5 uur; veel van deze 
zouten proppen waren reeds aange
tast door vochtigheid en bijgevolg 
niet meer betrouwbaar. 

Het gebeurde wel eens dat de boei-
reep aan de springlading iets te kort 
was of wegens de stroming niet meer 
goed zichtbaar was, met het gevolg 
dat de lading achter de vlet in plaats 
van ervoor tot ontploffing kwam. 
Bij gebrek aan efficiënt materiaal 
moest men maar zijn plan trekken 
op zijn Belgisch! De boeirepen die 
we te Zeebrugge gebruikten om 
de ligging van de dieptebommen 
aan te duiden waren gemaakt van 
uitgedraaide oude afgedankte tros
sen; de houten blokken die als boei 
dienden kregen we van de bagger-
maatschappij Decloedt. 

Mijnen worden gelegd door mij-
nenleggers. Die zijn uitgerust met 
sporen waarop de mijnstoelen (of 
ankers) op vier wielen geplaatst zijn 
-soms tot 500 stuks! -, vanwaar ze 
door een draaiende keten overboord 
gedropt worden; een zeer precies 
werk en dan nog wanneer ze in 
water van eenzelfde diepte gelegd 
werden. 

Katy mijnen werden ± 2 meter over 
de laagwaterlijn gelegd met een 
daarvoor speciaal omgebouwde 
platbodem, een soort Rijnaak; 
die moest eerst overboord gezet 
worden, wat zeer onveilig was bij 
de minste zeegang er zijn dan ook 
gevallen bekend van ongelukken 
en vroegtijdige ontploffingen. Tij
dens het vissen op haring tussen 
De Panne en Duinkerke is de Blan-
kenbergse vissersboot BL 32 in een 
van van deze warlijnen terecht
gekomen; of hebben ze, wetende 
waarmee ze te doen hadden, de lijn 
willen bovenhalen, met alle gevol
gen vandien? 

Ontmijning van de oude geul 
te Zeebrugge 

De baggermolens moesten de oude 
geul terug vrijmaken en op diepte 
brengen. Daarbij gingen we de 
molens vooraf en sloegen de door 
de Duitsers gelegde mijnen stuk 
of brachten ze met dieptebom
men tot ontploffing; wanneer er 
dan een mijn ontplofte konden we 
dat merken aan de veel grotere 
waterkolom die opsteeg, met soms 
een uit het water uitschietende 
steekvlam. Ook hadden bij laag-
water inspectietochten plaats op 
de drooggekomen banken. Heel 
wat stukgeslagen mijnen werden 
door de baggermolens naar boven 
gehaald, evenals complete niet ont
plofte mijnen waarvan het ontste

kingsmechanisme beschadigd was 
of door de Duitsres niet op scherp 
was gesteld. 

Na één jaar intensief opsporen en 
vernietigen van mijnen hadden we 
nog geen vergoeding gekregen, 
ondanks verschillende beloften. 
We gingen dan ook wat langzamer 
werken en besteedden meer tijd aan 
taken aan de wal. We behoorden 
toen nog niet tot Landsverdediging 
en er kon dan ook geen sprake zijn 
van weigering van bevel. De heer 
Pladijs, hoofdopzichter van de bag
gerfirma Decloedt, kwam ons al 
gauw opzoeken en maakte er ons 
attent op dat de baggermolens zo 
niet verder konden werken, wat een 
groot verlies aan tijd en geld voor 
gevolg had. Onze commandant, 
luitenant Pesch, legde hem uit wat 
er aan de had was. Gevolg: de vol
gende dag in de loop van de namid
dag moesten we naar het kantoor 
van Decloedt komen en luitenant 
Pesch werd gevraagd een lijst mee 
te brengen van de bemanning met 
het aantal gepresteerde dagen ont
mijning. Ter plaatse werd ons dan 
een vergoeding uitbetaald van resp. 
100 F per dag voor de officieren, 
75 voor de onderofficieren en 50 
voor de matrozen. Twee weken 
later werd het totaal bedrag van die 
vergoedingen aan Decloedt terug
betaald door het ministerie van 
Verkeerswezen !!! 
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Wanneer 's nachts of tijdens het 
weekeinde een baggermolen iets 
verdachts ophaalde in zijn emmers, 
wachtte de heer Pladijs niet op het 
militair transport van de Marine 
maar zond hij een taxi naar Oost
ende om luitenant Pesch, Dubuy en 
mezelf op te halen.; ook de maaltijd 
na het werk werd door hem betaald. 
Maar toen de bemanningen van de 
baggermolens vernamen dat wij 
vergoedingen kregen, eisten zij dit 
ook, bewerende dat zij evenveel 
gevaar liepen als wij. We voeren 
dan een dag of twee rond met een 
goed zichtbare rode vlag in top, ten 
teken dat alle gevaar geweken was, 
en iedereen ging terug aan de slag. 

Tijdens een inspectietocht op de 
drooggekomen banken tussen de 
havengeul en 't Sas van Heist werd 
een granaat met drukontsteker 
-bedoeld tegen landingstroepen-
ontdekt. De ontsteker verkeerde in 
slechte staat en er werd besloten de 
granaat ter plaatse te vernietigen. 
Een lading met een trage lont -
brandsnelheid 1 mm. per seconde
werd geplaatst en we verwijderden 
ons snel richting dijk waar zich een 
kleine bunker bevond. Onze com
mandant liep echter een andere 
richting uit en kwam vast te steken 
in het drijfzand. Toen hij, nadat hij 
er met veel moeite in geslaagd was 
zich los te maken, ons uiteindelijk 
bereikte puilden zijn ogen uit zijn 
hoofd, zuchtte hij als een paard en 
zei «Meester! Nooit meer, nooit 
meer!» 

Op datzelfde strand -daar waar zich 
nu de Marinebasis (?) bevindt- lieten 
we enkele dagen later een zelfde 
granaat springen. We waren amper 
van die plaats weg toen er een man 
kwam aangefietst, al schreeuwend 
en zwaaiend met de armen. Het 
achterste gedeelte van de granaat 
van 240 mm en 5 dik was terecht 
gekomen op het dak van zijn huis, 
gelegen tussen Zeebrugge-dorp en 
Heist, had het huis doorboord en 
was via de gang door de voordeur 
terug naar buiten gevlogen! 

Ontmijning te Oostende (Wijk 
OPEX) 

Toen men in de wijk OPEX (com-
paine Ostende Phare et Extension), 
naast de watertoren gelegen langs 
de E. Moreauxlaan, de grond aan 

Obussenarsenaal: Te Nieuwpoort-Bad werden 84 obussen blootgelegd afkomstig uit 
de eerste wereldoorlog. 

het nivelleren was met een bull
dozer om er een voetbalveld aan 
te leggen, kwam er een springtuig 
tot ontploffing, gelukkig zonder 
veel erg; de bestuurder kwam er 
met de schrik vanaf. Men vroeg 
zich af wat er kon gebeurd zijn, tot 
men na verloop van tijd -iimiiddels 
waren de paaltjes en afbakeningen 
reeds verwijderd en tot brandhout 
herleid- geruchten opving van 
omwoners dat daar door de Duitsers 
mijnen zouden zijn gelegd. Onze 
ploeg, bestaande uit luitenant Pesch, 
MT Dubuy, IMAT Piers en ikzelf, 
kwam onmiddellijk ter plaatse; we 
bakenden het terrein af en begonnen 
met de detector te zoeken. Al spoe
dig vonden we een mijn, en later 
nog vijf! Maar het bijzondere eraan 
was dat het Engelse en geen Duitse 
mijnen waren; waarschijnlijk waren 
ze door de Duitsers buitgemaakt in 
De Panne of in Duinkerke. 

Ontploffing in Mannekensvere 

In die gemeente, gelegen dichtbij 
Nieuwpoort langs de IJzer, had een 
landbouwer in een weide, niet ver 
van zijn boerderij, oude knotwilgen 
geveld. Hij had de kruinen op een 
hoop gestapeld, ze met stookolie 
overgoten en in brand gestoken. 
Na zowat drie kwartier ging hij er 
een oogje op werpen. Op ongeveer 
50 meter ervandaan gekomen had 
een enorme knal plaats, wat later 

gevolgd door enkele andere. Wat 
was er gebeurd? De vader van die 
landbouwer had, sedert het einde 
van de oorlog 14-18 bij het ploe
gen granaten en ander springtuig 
gevonden; sommige daarvan wierp 
hij in grachten of in de IJzer, andere 
had hij zomaar in de kruinen van de 
wilgen gelegd. De zoon was daar 
uiteraard niet van op de hoogte en 
mocht van geluk spreken dat hij niet 
dichter bij de vuurhaard stond. 

Zwaar ongeval te Lombard-
zijde 

Op het strand van die gemeente, 
vóór het militair domein, werden 
al na de eerste wereldoorlog heel 
wat springtuigen tot ontploffing 
gebracht. Soms werden bij die gele
genheid obussen in zee geslingerd 
zonder dat ze ontploften. Na een 
paar getijden waren ze door de ver
zanding niet meer terug te vinden. 
Het strand veranderde na ieder tij 
met wind en zeegang, en regelmatig, 
tot na de tweede oorlog, kwamen er 
van deze tuigen bloot te liggen. Ze 
waren meestal van Duitse makelij; 
de aluminium koppen waren door 
het lange verblijf in het zeewater 
erg beschadigd. Vele bewoners van 
de frontstreek hadden al van vader 
op zoon de gewoonte als hobby 
en bijverdienste schroot te zoeken. 
Zo hadden twee broers van Noord
franse afkomst maar die reeds lang 
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in Lombardzijde woonden, heel wat 
granaten en obussen gevonden. Ze 
legden ze op een arduinen steen, 
sloegen er met de hamer het over
blijvende aluminium af en haalden 
er de springstof en de loden kogels 
uit. Maar op een keer ging het mis: 
een obus ontplofte en beide broers 
werden zwaar gewond. We werden 
ter plaatse gestuurd en namen de 
overblijvende munitie mee. 

Ongelooflijk maar waar: twee dagen 
later was een derde broer terug op 
het strand op zoek naar obussen. 
Later belde hij ons menigmaal op 
om door hem of door toeristen 
gevonden munitie te komen opha
len. Telkens vroeg hij ons om de 
koperen drijfbanden van de obussen 
er voor hem af te halen en ook of 
hij de onschadelijke munitie mocht 
houden. Vanzelfsprekend was daar 
geen sprake van!! 

Ontmijning te Oostende op 
Kerstnacht 1949 

In de loop van die nacht werd de 
ontmijningsploeg, bestaande uit 
commandant Pesch, MT Dubuy en 
ikzelf opgeroepen om een torpedo, 
die opgehaald was uit het verlaat 
tijdens opruimingswerken tussen 
het gebouw van het Zeewezen en 
het London-Istanbul station, onscha
delijk te maken. Die torpedo was 
afkomstig van de Canadese torpe
doboten die daar afgemeerd lagen in 
1945 en die bij het tanken van brand
stof in brand geschoten waren met 
vreselijke gevolgen: 35 Canadese 
bemanningsleden vonden de dood 
en verschillende snelboten werden 
vernield. De torpedo was uitgerust 
met het Engelse CCR schokpistool 
en was niet gewapend; ze was volle
dig intact. We haalden er het pistool 
uit en zetten het op veilig. 

Deze torpedo wordt nog steeds als 
didactisch materiaal gebruikt in 
Eguermin; ze werd door Dubuy en 
mezelf volledig uiteen genomen en 
terug opgezet. 

PS: toen we 's anderendaags in 
onze werkplaats kwamen waar de 
torpedo lag, bemerkten we dat de 
twee patronen die dienden om de 
motor te starten er nog inzaten!! 

Ontmijning te Middelkerke Te Westkapelle-Knokke 

Tijdens een opdracht op het strand 
aldaar vonden we twee 'Rommelas-
perges' van 240 mm met drukont-
steker. Was er toch een man met 
zijn zoon en met behulp van twee 
paarden bezig gedeeltelijk verzande 
obstakels uit het zand te trekken! 
Onze commandant waarschuwde 
hem en wees hem op de zware 
risico's die hij nam; hij antwoordde 
daarop dat hij tijdens de oorlog van 
14-18 bij de artillerie gediend had 
en die tuigen kende. Enkele dagen 
later verongelukten vader en zoon! 

Bij een schroothandelaar te 
Lissewege 

We werden door de veldwachter 
geroepen omdat er een verdacht 
voorwerp was gevonden bij een 
schroothandelaar. Loos alarm, 
want het was slechts een luchtfilter 
van een bunker. Maar plots merk
ten we vier naast elkaar liggende 
dieptebommen op die op het strand 
gebruikt werden als gecontroleerde 
mijnen. De handelaar in kwestie 
had kort na de oorlog heel wat 
materiaal opgeraapt op het strand. 
Hij was zich niet bewust van het 
gevaar want hij vertelde ons dat hij 
van plan was een van de volgende 
dagen de bommen open te maken 
om te zien wat erin zat! 

Aldaar begaven we ons naar een 
boerderij om er een vliegtuigbom 
weg te halen. Plots zei comman
dant Pesch «Stop! Zie eens waarop 
we hier lopen!». Op een veld dat 
ietwat overgroeid was lagen er, 
verspreid over een afstand van een 
tiental meter, heel wat tellermijnen 
(antitankmijnen) met de onderkant 
naar boven, gelukkig zonder ont
steker. De eigenaar van de boer
derij vertelde ons die springtuigen 
gevonden te hebben in een bunker 
op zijn grond en ze daar gewoon 
begraven te hebben. 

Moerkerke 

Tijdens ontmijningswerkzaamhe-
den aan de bruggen onder de twee 
afleidingsvaarten, waarin de Duit
sers vóór hun aftocht naar Holland 
heel wat oorlogstuigen gedumpt 
hadden, gingen we tijdens een 
rustpauze een kijkje nemen langs 
de vaart. Zo kwamen we ter hoogte 
van een weide die gedeeltelijk 
afgespannen was met knalkoord 
(explosiesnelheid 4 m/sec!). De 
landbouwer in kwestie zei ons dat 
hij een kist met dat spul uit de vaart 
gevist had en kon niet begrijpen hoe 
gevaarlijk dat 'spul' kon zijn bij het 
afbranden van onkruid of bij blik
seminslag. Toen we, ten titel van 
experiment, rond een eiken paal 

De indrukwekkende zeemijn, die tijdens de visvangst nabij het lichtschip "De Wande
laar" in de netten terechtkwam van het Oostends vaartuig 0.498. 
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van de omheining en paar windin
gen plaatsten en ze tot ontploffing 
brachten, was hij vlug overtuigd: de 
paal was helemaal verdwenen! 

Opnieuw te Oostende 

Bij een schroothandelaar langs het 
1ste dok werden er tijdens oprui-
mingswerken een veertigtal artille
riegranaten kal. 150 mm gevonden. 
En haast niet te geloven: het achter
ste gedeelte ervan was afgesneden 
met een snijbrander om de rood-
koperen drijfband eraf te halen. 
De obussen lagen dicht op mekaar 
gestapeld met aan de onderkant 
de TNT springstof. Een van onze 
duikers, Cyriel Van Den Hoeck, 
vertelde ons dat hij, vóór hij in 
dienst trad bij de Zeemacht, bij dat 

bedrijf gewerkt had en er aan dat 
afbranden had meegewerkt. Later 
is onze kameraad-collega Cyriel, 
samen met zes andere duikers, 
omgekomen bij een ontploffing in 
Oostduinkerke. 

Slotbeschouwing 

Ik ben, buiten mijn vaartijd tussen 
de benoemingen, van 1946 tot ik 
met pensioen ging, steeds bij de 
'Port Party & Navclear' gebleven, 
als chef van een ontmijningsploeg. 
Conform de 'Standing Orders' 
van de commandant Navclear 
behoorden we sedert het ongeval 
te Oostduinkerke niet meer tot het 
varend personeel, maar we waren 
wel 'inscheepbaar' voor opdrach
ten op zee, zoals het onschadelijk 

maken van door vissers opgehaalde 
springtuigen waarmee ze de haven 
niet binnenmochten en het vernieti
gen van zware bommen en mijnen. 
Het examen voor oppermeester had 
dan ook volgens mij meer gericht 
moeten zijn op beroepskennis dan 
wel op algemeenheden, maar blijk
baar kwam dat sommige mensen 
beter uit. 

Tekst en foto's: 1 MC (b.d.) B. Maes 

Nieuwbouw 
Alle herstellingen, 

ombouw en onderhoud 

Visserijschepen - Werkschepen 
Dienstvoertuigen - Pontons 

Motorenrevisies - Mechaniek - Uitlijningen 
Constructlewerken in staal, aluminium en RVS 

,? 

Scheepswerf 
Vismijnlaan 5 - 8400 Oostende - Tel. 059-32 18 64 - Fax 059-32 08 13 
Tel. na bureeluren : 0477-777 664 - E-mail lnfo@idp-shipyard,be - Website www.idp-shlpyord.be 

Scheepslift 1000 ton (45 x 13,5 x 5,2 m; 

f' Draaiwerk tot 6,30 m TC f O 
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Het 41ste Galabal van de Marine La 41ème edition du Bal de Gala de la Marine 

Een heuglijke 1 februari in de Kursaal te Oostende... 
de Marine hield er op die dag zijn jaarlijks Galabal 
waar zeelui, families, vrienden en sympathisanten 
elkaar traditiegetrouw terugvonden. Een galabal dat 
in de loop der jaren een 'must' geworden is in het ver
enigingsleven van de Marine. 

Het bal werd zoals gebruikelijk om half tien geopend 
door Vice-admiraal M. Hellemans en zijn dame, 
waarna het feest kon beginnen in de grote erehall 
van de Kursaal met de Bobby Setter Band, terwijl 
in de Ridderzaal discotheek Studio Barcka voor de 
nodige animatie zorgde. Zoals elk jaar kende de reu-
zentombola een enorm succes: 761 biljetten waren in 
een mum van tijd verkocht en iedereen was winnaar 
vermits aan elk biljet een prijs verbonden was. Een 
nieuwigheid dit jaar was, op initiatief van onze foto
graaf Jean-Yves Patris, de verkoop van DVD's met 
alle foto's van het bal. 

VAM Hellemans feliciteert IMC Josiane Vierendeels van het 
Upperdeck St. Kruis, ter gelegenheid van haar oppensioen-
stelling. 

Le VAM Hellemans félicitant la IMC Josiane Vierendeels de 
rUpperdeck de Sainte-Croix, pour son depart a la retraite. 

C'était le Ier février dernier au Kursaal d'Ostende... 
la Marine y tenait son rendez-vous annuel: un Bal de 
gala rassemblant marins, families, amis et sympathi-
sants. Un Bal de gala qui, au fil des ans, est devenu 
un evenement incontoumable de la vie associative 
maritime. 

Le Bal, traditionnellement ouvert par le Vice-amiral 
M. Hellemans et son épouse, débuta a 21h30, une 
soiree animée par l'orchestre Bobby Setter Band dans 
le grand hall d'honneur du Kursaal et par la disco
theque Studio Barcka a la salie des Chevaliers. La 
tombola géante connut a nouveau un énorme succes : 
761 billets furent vendus en quelques minutes, une 
tombola qui ne fit que des heureux puisque chaque 
billet était gagnant. Nouveauté cette année, la vente de 
DVD's reprenant toutes les photos du Bal, une initia
tive de notre photographe Jean-Yves Patris. 

Le Combo posant en compagnie du VAM M. Hellemans, Pré
sident de l'Association d'Entraide (au centre) et du CPV G. 
Heeren, Vice-President, a droite, et leurs épouses respectives. 

De Combo in het gezelschap van VAM M. Hellemans, Voor
zitter van de Vereniging voor Hulpbetoon (midden) en KTZ 
G. Heeren, Vicevoorzitter, rechts, en hun respectievelijke 
echtgenotes. 

IMC M. Lataire, commissaris, en Divisieadmiraal J. Hosiers overhandigen de speciale prijzen van de tombola aan de gelukkige 
winnaressen. 

Le IMC M. Lataire, commissaire, et l'Amiral de division J. Hosiers remettant les prix speciaux de la tombola aux heureuse gagnantes. 
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Eens te meer hield de Marine zich aan haar belofte: 
hulp bieden aan haar personeel en hun gezinnen die 
tegenslag gekend hebben, aan weduwen en wezen en 
aan gehandicapte kinderen; de opbrengst van het bal 
wordt inderdaad integraal gestort aan de Vereniging 
voor Hulpbetoon in de Marine. 

Met onze dank aan de stad Oostende, het Rode Kruis 
en de verantwoordelijke personeelsleden van de Kur-
saal maar ook de diverse medewerkers van de Marine 
die instonden voor de organisatie en het succes van 
deze uitzonderlijke gebeurtenis. 

En noteer nu al in uw agenda: volgend jaar heeft 
het Galabal plaats op vrijdag 30 januari op dezelfde 
locatie. 

Foto's/Photos J-YPatris 

La Marine a a nouveau tenu son pari: aider les moins 
chanceux de ses marins et leurs families, veuves, 
orphelins et enfants handicapés, puisque le benefice 
de cette soiree est verse intégralement a l'Association 
d'Entraide de la Marine. 

Remercions la ville d'Ostende, la Croix-Rouge et 
les responsables du Kursaal, mais aussi bien sur les 
différentes équipes de personnel de la Marine char-
gées de 1'organisation et de la réussite de cette soiree 
exceptionnelle. 

Rendez-vous est déja pris pour l'année prochaine : 
vous êtes a nouveau tous attendus le vendredi 30 jan
vier 2009 au Kursaal d'Ostende. 

L'équipe de la Croix Rouge entouant le CPF (R) Eur Ing Y. 
Soetens, MSc Vice-Présideiit de la Section d'Ostende de la 
Croix Rouge de Belgique. 

Het team van het Rode Kruis met in het midden CPF (R) Eur 
Ing Y. Soetens, MSc Belgische Rode Kruis Ondervoorzitter 
afdeling Oostende. 

Er zijn nog altijd DVD's met alle foto's van het Bal beschikbaar; u kan er een bestellen tegen 
5 euro per stuk door storting op rekening 473-6093911-41 van de Vereniging voor Hulpbe
toon in de Marine, Postbus 44, 8380 Zeebrugge. 

Le DVD reprenant toutes les photos du Bal est toujours en vente; il peut être commande en 
versant le montant de 5 euro par DVD au compte 473-6093911-41 de l'Association d'En
traide de la Marine, PB 44, 8380 Zeebrugge 
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De nieuwe Minister van Defensie op bezoek bij 
Marinecomponent 

La Composante Marine accueille Ie nouveau 
Ministre de la Defense 

Op dinsdag 1 april bracht de nieuwe Minister van 
Defensie, de heer Pieter De Crem, in het gezelschap 
van Generaal A. Van Daele, Chef Defensie, een 
bezoek aan de Marinebasis te Zeebrugge. Hij werd 
er verwelkomd door Divisieadmiraal J-P Robyns die 
een uiteenzetting gaf van de structuur van de Marine. 
De minister bracht daarop een bezoek aan het Hyper-
baar Centrum, de schepenloods, het fregat Leopold L 
de Dienst voor Opruiming en Vernietiging van Ont-
ploffingstuigen (SEDEE), het Maritiem Informatie 
Kruispunt (MIK) en de MOST(Mine countermeasure 
vessels Operational Sea Training). 

Mardi Ier avril. C'est accompagné du General A. 
Van Daele, Chef de la Defense, que Ie Ministre de 
la Defense, Monsieur Pieter De Crem, s'est rendu a 
la Base Navale de Zeebruges. Il y fut accueilli par 
l'Amiral de division J-P Robyns qui, lors d'un brie
fing, lui présenta la structure de la Marine. Le minis
tre a ensuite visite le centre hyperbare, le hangar a 
navires, la frégate Leopold I, le Service d'Enlevement 
et de Destruction des Engins Explosifs (SEDEE), le 
Carrefour d'Informations Maritimes (MIK) et le 
MOST (Mine countermeasure vessels Operational 
Sea Training). 

Foto 's/Photos www.mil be/navycomp 

Hoogtepunt van dit bezoek was zijn ontmoeting met 
een twintigtal jongeren van 13/14 jaar die er deelna
men aan de jongerenstage van COMOPSNAV. 

Le point fort de cette joumée fut la rencontre du 
ministre avec une vingtaine de jeunes de 13 et 14 ans 
participant aux 'stages jeunes' de COMOPSNAV. 
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Safety & Readiness Check voor de F930 Leo
pold I 

Safety & Readiness Check pour Ie F930 Leo
pold I 

Ons nieuw fregat Leopold I is van start gegaan met 
haar programma voor 2008. Zo zijn er 195 zeedagen 
voorzien in de loop van het jaar. Na een week varen 
vóór onze kust, ten einde de basisprocedures te her
zien en de vierentwintig nieuwe bemanningsleden 
vertrouwd te maken met het schip, heeft het fregat 
de steven gewend naar Den Helder voor de voorbe
reiding van SARC4 (Safety and Readiness Check 

Notre nouvelle frégate Leopold I a commence son 
programme pour 2008. Pour I'instant 195 jours de 
mer sont prévus pour l'année. Après une première 
semaine de navigation devant nos cotes afin de reviser 
les procédures de base et familiariser les vingt-quatre 
nouveaux membres de l'équipage avec navire, la 
frégate a mis Ie cap sur Den Helder pour les prepara
tions du SARC4 (Safety and Readiness Check 4). Le 

4). SARC4 is een intensief 
trainingsprogramma. De 
voorbereiding erop gebeurt 
in twee fases. Enerzijds 
een Staff Sea Check die 
een idee moet geven van 
de operationele paraatheid 
van het schip; dat vereist 
o.m. een test van de com
plete uitrusting en eveneens 
een onberispelijke toestand 
van het schip. Anderzijds is er ook een cursus van 
twee weken voorzien in de haven van Den Helder; de 
bedoeling is het updaten van alle theoretische richtlij
nen in het vooruitzicht van de eigenlijke SARC4. 

SARC4 est un programme 
d'entraïnement intensif. La 
preparation se fait en deux 
phases. D'une part, un Staff 
Sea Check qui donnera une 
idéé de la condition opéra-
tionnelle du navire; cela 

implique un test de tous les équipements du bord et 
une propreté irréprochable du navire. D'autre part, 
une période d'enseignement de deux semaines est 
prévue dans le port de Den Helder; le but en est de 
reviser toutes les directives théoriques afin d'etre 
pare pour le SARC4 proprement dit. 

Foto 's/photo: www.mil.be/navycomp 
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Bevelsoverdrachten - Remises de Commandement 

Eguermin 

De eerste overdracht had 
plaats op 9 januari. Op die 
datum droeg FKP Edwin 
Vanden Haute, directeur 
van de school sinds decem
ber 2004, zijn functie over 
aan Kapitein Stephen Glaser 
van de Nederlandse Marine. 
Sinds Eguermin een bina-
tionale school is wordt het 
ambt van directeur inder
daad beurtelings uitgeoe
fend door een Belgische en 
een Nederlandse officier. 
Kapitein Glaser werd aan
gesteld door Luitenant-
generaal R. L. Zuiderwijk 
RNLMC, Commandant van 
de Nederlandse Marine. 

Een tweede overdracht had 
plaats op 15 februari. Na 35 
jaar en 6 maanden dienst bij 
de Marine, waarvan 15 jaar 
en 8 maanden aan boord van 
15 verschillende schepen, 
gaat KVK Jacques Lucarelli 
verdiend met pensioen; hij 
wordt opgevolgd als Korps
chef Eguermin door KVK 
Philippe Villers. 
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Foro/photo: Eguermin 

Foto boven/photo ci-dessus: 
V.Ln.rJde g. a dr.: DAM J.-P. Robyns, FKP/CPF E. Vanden 
Haute, KPT/CPT St. Glaser en/et LT GEN R.L. Zuiderwijk. 

Foto onder/photo ci-dessous: 
V.l.n.r./de g. a dr.: KVK/CPC J. Lucarelli, Dam J.-P. Robyns 
en/et KVK/CPC Ph. Villers. 

Le premier changement de 
commandement eut lieu le 
9 janvier. C'est le direc
teur, le CPF Edwin Vanden 
Haute, directeur de l'école 
depuis décembre 2004, qui 
céda sa place au Capitaine 
Stephen Glaser de la Marine 
néerlandaise. Depuis 
qu'Eguermin est une école 
binationale, la fonction de 
directeur est en effet confiée 
altemativement a un officier 
beige et un néerlandais. Le 
Capitaine Glaser a été mis 
en fonction par le Comman
dant de la Marine néerlan
daise, le Lieutenant-Général 
R. L. Zuiderwijk RNLMC. 

Le second changement s'est 
déroulé le 15 février. Après 
35 ans et 6 mois de service 
a la Marine, dont 15 ans et 
8 mois a bord de 15 navires 
différents, le CPC Jacques 
Lucarelli va bénéficier d'une 
pension bien méritée; c'est 
le CPC Philippe Villers qui 
reprend le poste de Chef de 
Corps d'Eguermin. 

M924 Primula 

De officiële aanstelling van de nieuwe bevelhebber 
van de Primula vond plaats op de Marinebasis te 
Zeebrugge op donderdag 10 januari jl. ILZ Nico 
Hoomaert nam bij die gelegenheid het bevel over van 
de mijnenjager. 

La cérémonie de mise en place du nouveau comman
dant du Primula se déroula le jeudi 10 janvier dernier 
a la base navale de Zeebruges. C'est le ILV Nico 
Hoomaert qui reprend le commandement du chasseur 
de mines. 

Foto 's/photo: www.mil.be/navycomp 

JL... 
Le DAM Robyns, commandant de la Composante Marine, 
installe le ILV Hoornaert comme nouveau commandant du 
Primula. 

DAM Robyns, commandant van de Marinecomponent, stelt 
ILVZ Hoornaert aan als nieuwe bevelhebber van de Primula. 
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Nieuwe bevelhebber voor de A960 Godetia Nouveau commandant pour Ie A960 Godetia 

Op donderdag 7 februari had aan boord van het com
mando- en ondersteuningsschip Godetia de plechtige 
bevelsoverdracht plaats. ADF J-P Robyns, comman
dant van de Marinecomponent, stelde er KVK Luc 
Van den Steen aan als nieuwe bevelhebber van het 
schip. Commandant Van den Steen volgt in die func
tie KVK Philippe Plumier op. 

Foto 's/photo: 
www. mil. be/navycomp 

Le jeudi 7 février eut lieu a bord du navire de com-
mandement et soutien logistique Godetia, la céré
monie de remise de commandement. L'ADF J-P 
Robyns, commandant de la Composante Marine, a 
installé le CPC Luc Van den Steen comme nouveau 
commandant du navire. Le commandant Van den 
Steen succède au CPC Philippe Plumier. 

ADF J-P Robyns stelt 
KVL L. Van den Steen 
aan als nieuwe bevelheb
ber van de Godetia. 

L'ADF J-P Robyns 
installe le CPC L. Van 
den Steen comme nou
veau commandant du 
Godetia. 

De A997 Spin viert 50ste verjaardag Les 50 ans de l'A997 Spin 

Een halve eeuw geleden kwam de Spin in dienst bij 
de Marine. Aanvankelijk deed deze sleper dienst als 
overzetboot tussen het station van Oostende en de 
logistieke basis op de Oosteroever. De laatste tien 
jaren fungeerde hij voornamelijk als excursieboot in 
de haven van Zeebrugge. Op 22 februari jl. werden 
ter gelegenheid van zijn 50ste verjaardag alle voor
malige schippers van de Spin in de bloemetjes gezet. 

Il y 50 ans le Spin entrait en service a la Marine. Au 
début ce remorqueur était chargé de la liaison entre 
la gare d'Ostende et la base logistique de T'Ooste-
roever'. Les dix demières années, la Marine l'utilisa 
principalement pour des excursions dans le port de 
Zeebruges. Le 22 février dernier, a l'occasion des 50 
ans du Spin, la Marine a mis les anciens 'schippers' a 
l'honneur. 
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Jobday 2008 op de Marinebasis van Zee-
brugge 

Op woensdag 19 maart heeft de Marine op haar basis 
te Zeebrugge jongeren (en ook minder jongeren ver
mits de aanwerving mogelijk is voor iedereen onder 
de 34 jaar) uitgenodigd; om matroos te worden is een 
attest vereist dat toegang verschaft tot het 3de jaar van 
het secundair onderwijs (meer info op www.mil.be of 
optel. 0800 14936). 

Deze ontmoeting was geplaatst onder het motto 
'ontdekking en actie'. Meer dan 200 jongeren waren 
present op deze 'Jobday' om er kennis te maken met 
een prestatiegerichte structuur, ultramodern mate
riaal, een geavanceerde technologie en deskundig 
personeel. Na een omstandig bezoek aan verschil
lende schepen, werkplaatsen en informatiestands en 
nadat zij diverse demonstraties hadden bijgewoond, 

hadden de meesten onder hen een positief beeld van 
de Marine. Heel wat onder hen deden navraag over 
de carrièremogelijkheden bij Defensie; sommigen 
hadden al een duidelijk idee van hun toekomstige job. 
Hoogtepunten waren het bezoek aan de Leopold I en 
een demonstratie door een Seaking. 

De Marine is constant op zoek naar eerlijke, moedige, 
enthousiaste, sportieve, flexibele en voor operationele 

Jobday 2008 a la Base Navale de Zeebruges 

Le mercredi 19 mars la Marine avait invite a la base de 
Zeebruges lesjeunes (et aussi les moins jeunes puisque 
1'incorporation est possible jusqu'a l'age de 33 ans); 
pour être matelot, une attestation donnant acces a la 
3ème année de l'enseignement secondaire est requise 
(plus d'infos concemant le recmtement sur le site 
www.mil.be ou au n° de telephone 0800 14936). 

Cette rencontre était placée sous le signe de la 
découverte et de Taction. Plus de 200 jeunes ont 
fait, pendant ce 'Jobday,' la connaissance d'une 
structure performante, de materiel ultra moderne, de 
technologies avancées et d'un personnel competent. 
Après avoir visite différents navires, des ateliers, des 
stands d'information et assisté a des demonstrations 

dynamiques, la plupart des jeunes eurent un regard 
positif sur la Marine. Nombreux ont été ceux qui se 
sont renseigné avec un intérêt certain des possibilités 
de carrière a la Defense; certains avaient déja une idéé 
precise de leur futur job. Les points forts de cette 
joumée furent la visite du Leopold I et une demons
tration par le Seaking. A noter que la presse était 
également présente. 

La Marine recherche en permanence des jeunes 
gargons et filles, honnêtes, courageux, enthousias-
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tes, sportifs, flexibles et motives pour des fonctions 
opérationnelles et techniques; une formation profes-
sionnelle, vie au grand air, manoeuvres et missions a 
l'étranger, camaraderie, reconnaissance sociale etc. 
leur sont offerts. La Defense propose une vie hors 
du commun avec ses exigences mais aussi ses attraits, 
telle une remuneration attrayante dès 1'incorporation. 
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Verkoop van onze fregatten en een CMT Vente de nos frégates et d'un CMT 

Ingaand op het Belgisch voorstel heeft de regering van 
de Bulgaarse Republiek op 6 december jl. besloten de 
Wielingen, de Westdiep en de Myosotis te kopen. De 
voorbereidingen zijn gestart in januari zodat minstens 
één van die schepen nog in 2008 aan Bulgarije zal 
geleverd worden. 

A la suite de la proposition beige, Ie gouvernement 
de la République de Bulgarie a decide Ie 6 décembre 
dernier d'acquérir Ie Wielingen, Ie Westdiep et Ie 
Myosotis. Les préparatifs ont commence en janvier 
de sorte qu'au moins un des navires sera déja livré a 
la Bulgarie en 2008. 

F910 Wielingen 
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Foto's/photos. Archief Neptunus 

F911 Westdiep 

Kampioenen bij de Marine! 

Op 14 maart jl. werd VTZ Nico Defer militair kampi
oen schermen in het Koninklijk Militair Instituut voor 
Lichamelijke Opvoeding te Eupen. Anderzijds had te 
Grobbendonk het militair kampioenschap crosscoun
try plaats; bij die gelegenheid haalde IKC Bemadette 
Jansseune de titel in de categorie 50-plussers. Beide 
kampioenen zijn tewerkgesteld op de Marinebasis te 
Zeebrugge. 

La Marine a des champions! 

Le 14 mars dernier, a l'Institut Royal Militaire d'Edu-
cation Physique a Eupen, l'EDV Nico Defer est 
devenu champion militaire d'escrime. Par ailleurs 
le championnat militaire beige de cross a eu lieu a 
Grobbendonk; a cette occasion, le IQC Bemadette 
Jansseune a obtenu le titre dans la categorie des + 
de 50 ans. Ces deux champions travaillent a la base 
navale de Zeebruges. 

IKC/IQC Bemadette Jansseune. 

Foto/photo: J. C. Vanbostal 
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De Marine neemt afscheid van zijn 'gele vis': 
de M923 Narcis keert terug van historische 
mij nenj acht 

La Marine dit adieu a son 'poisson jaune': 
Ie M923 Narcis de retour d'une mission de 
chasse aux mines historique 

Op zaterdag 22 december 2007 keerde de Belgische 
mijnenjager Narcis terug naar zijn thuishaven na 
een historische mijnenjachtopdracht in de Belgisch-
Nederlandse wateren. De Narcis heeft er inderdaad 
de allerlaatste Belgische 'PAP shot' gerealiseerd. De 
PAP (Poisson Automatique Propulsion) is een kleine 
onderzeeboot uitgerust met een videocamera, die 
'telegeleidt' wordt tot bij vermoedelijke mijnen en zo 
nodig een bom neerlegt naast het doelwit. De Narcis 
is de laatste niet gemoderniseerde mijnenjager die voor 
de laatste keer de 'oude' apparatuur heeft ingezet om 
mijnen tot ontploffing te brengen; bij die gelegenheid 
werden vier door visserij s-
chepen gemelde contacten 
onschadelijk gemaakt. Het 
laatste contact (een Duitse 
'minetype GC' uit WO 
II met een equivalent van 
900kg TNT) zorgde voor 
een waardig afscheid van 
een waardevol wapensys
teem dat de marine gedu
rende 30 jaar een grote 
dienst heeft bewezen. Sinds 
deze opdracht behoren de 
PAP's tot een operationeel 
verleden voor onze Marine 
en worden ze vervangen 
door de modernere Seafox. 

Nvdr: de Primula, Aster en Lobelia zijn al uitgerust 
met de Seafox; weldra volgen de Bellis, de Crocus en 
ten slotte de Narcis. 

Le samedi 22 décembre 2007 Ie chasseur de mines 
beige Narcis est rentré d'une mission de chasse aux 
mines historique dans les eaux belgo-néerlandaises. 
Le Narcis y a en effet effectué le dernier 'PAP shot' 
beige. Le PAP (poisson autopropulsé) est en fait un 
petit sous-marin, équipe d'une caméra video, qui est 
téléguidé jusqu'aproximité de toutes mines présumées 
et depose le cas échéant un explosif prés de la cible. 
Le Narcis est le dernier chasseur de mines non moder
nise a avoir utilise pour la dernière fois cet 'ancien' 
dispositif de destruction de mines; a cette occasion 
quatre mines signalées par des pêcheurs furent détrui-

tes. Le dernier contact 
-une mine allemande de 
la dernière guerre, du type 
GC et a 1'équivalent de 
900 kg TNT)- fut un adieu 
digne d'un arme de grande 
valeur qui a rendu de pré-
cieux services a la Marine 
pendant 30 ans. Depuis 
cette mission les PAPs 
appartiennent au passé 
dans notre Marine car ils 
seront tons remplacés par 
un engin plus moderne, a 
savoir le Seafox. 

Texte/tekst: IMCJanElst 

Ndlr: le Primula, I'Aster et le Lobelia sont déja équi
pes du Seafox; bientót le Bellis, ensuite le Crocus et 
enfin le Narcis en seront pourvus. 

Zoekertjes - Avis de recherche 

"Onze grootvader, Josy (Jozef) Verbas uit Den-
dermonde zoekt contact met mensen uit zijn jaren 
bij de zeemacht. Hij is geboren op 15 februari 
1927 en zat bij de lichting van 25 augustus 1947. 
Hij diende op het fregat Breydel (de voormalige 
Zinnia); zijn commandant heette De Poorter, vice-
admiraal was Van Dijck; Albert Goossens was 
bootsman en opa's vriend Robert Vaerewijck is 
overboord geslagen op het fregat. Mijn grootva
der die nog goed te been is en alles nog zelf doet 
zou graag legermaten terugzien; we beseffen wel 
dat de kans klein is voor hem om nog vele vrien
den van toen te ontmoeten". 

«Notre grand-père, Josy (Jozef) Verbas de Den-
dermonde, voudrait rencontrer des anciens de son 
temps a la Force Navale. Il est né le 15 février 1927 
et a été appelé sous les armes le 25 aoüt 1947. 11 a 
servi sur la frégate Breydel (1'ancien Zinnia); son 
commandant s'appelait De Poorter et le vice-amiral 
Van Dyck; Albert Goossens était le 'bootsman' et 
Roger Vaerewijck, l'ami de bon-papa, est tombe 
par-dessus bord de la frégate. Mon grand-père, qui 
a toujours bon pied bon oeil, voudrait revoir d'an-
ciens camarades; il est vrai que nous nous rendons 
compte qu'il y a peu de chance qu'il en rencontre 
beaucoup de cette époque. 

Caroline Van Langenhove, Vrije Heide 20, 9240 Zele - Tel. 0473/26.87.53 -

Caroline, van.langenhove @ telenet.be 
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Le REMUS est opérationnellement fin pret! 

Notre Composante Marine vient 
de franchir un pas important dans 
sa technique de lutte contre les 
mines (MCM) en opérationnalisant 
un nouvel engin de detection, le 
REMUS UUV 100: Remote Envi
ronmental Monitoring UnitS 100 
Unmanned Underwater Vehicle. 
Et, dans le but d'évaluer la capacité 

qui ressemble a une petite torpille, 
d' un metre soixante de long, de 19 cm 
de diamètre, pesant 37 kg et pouvant 
se déplacer dans I'eau a la vitesse de 
3 noeuds pendant 20 heures. Tres 
télé-manoeuvrable, il est capable 
d'enregistrer, par exemple, des infor
mations hydrographiques depuis 
une profondeur de 3 a 100 m, ou de 

de déploiement rapide de ce mate
riel et de son unite d'intervention 
(le Very Shallow Water Team) en 
tons lieux, un exercice baptise 
Moose fut organise, sur I'estran de 
La Panne, au cours de la dernière 
semaine de janvier. Pendant six 
jours, 'isolé' du monde extérieur, 
y furent testes les procédures-FSfF, 
la capacité et le training des ope
rateurs UUV, celui des plongeurs-
démineurs, la rapidité de mise 
en action du REMUS' ainsi que 
1'infrastructure logistique (cuisines 
de campagne, sanitaires, médic' et 
autres) d'un detachement expédi-
tionnaire. 

Le REMUS est un engin de detec
tion hi-tech de facture britannique 

'scanner' une surface sous-marine 
d' 1 km^ en 6 heures. En fait, eet 
engin est spécifiquement congu 
pour des missions telles que: 
VSW-Survey pour des operations 
amphibies; Rapid Environmen
tal Assessment (REA), c.-a-d. la 
detection de mines et 'obstacles' 
(leur description, classification 
et position, etc.); operations de 
controle et protection de docks et 
ports, de surveillance de chenaux 
et environnements maritimes; 
relevés bathymétriques (courants, 
conductivité, temperatures, etc.); 
assistance sauvetage et /ou enquê
tes scientifiques, etc. 

Depuis son acquisition fin 2005, 
divers tests et exercices de mise 
en condition eurent déja lieu. 
Ainsi, après avoir été oeuvre dans 
le port de Zeebruges et au cours 
de 1'exercice Quick Response en 
2006, ce VSW-team et son REMUS 
ont encore participé a divers 
exercices en Méditerranée, ont 
été embarqués a bord du A 960 
Godetia, alors vaisseau-amiral 

' Planning et programme: 45 minutes; checlis pré-mission: 20'; execution: 60'; post-mission et téléchargement des informations: 
20'; analyse: 25'; rapport 30'; soit un temps relativement court d'environ 3 heures! 
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'Epave d'un bateau de pêche vu par Ie REMUS 100" 

power/data connector 

salinity 

du SNMCMG 1 (Standing NATO 
Mine Counter Measure Group 1), 
et ont pris part dans les eaux nord-
européennes a Noble Marine-07, 
US Baltops-07, Mcopest, Open 
Spirit, etc. 

Le commandant A. Defays. 

Le CPC Alex Defays, commandant 
du VSW-team, d'expliquer que eet 
outil performant répond idéalement 
a de nombreuses formes d'utili
sations, tant militaires -comme 
la detection de mines et d'autres 
engins explosifs sans mise en peril, 
in situ, de plongeurs-démineurs-
que civiles, tout en offrant de gran-
des polyvalences avec un personnel 
reduit. Et d'ajouter que lorsque ce 
REMUS sera de plus équipe d'un 
nouveau système de navigation 
inertiel (INS) et que trois unites 
seront disponibles (2 REMUS 100 
UUV supplémentaires devant en 
principe être acquis en 2010), les 
performances obtenues en matière 
de MCM par notre pays, seront 
alors a un niveau jamais égalé jus-
qu'a présent. 

Reportage G. Toremans & Fr. Philips 

3115*??^ :^ - -«AIPW -
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The Royal Nova Scotia International Tattoo 
The Battle of Vimy Ridge was de 
rode draad van de RNSIT 2007 in 
Halifax. Paasmaandag 9 april 1917, 
al 160.000 Britse en Franse soldaten 
sneuvelden in een poging om Vimy 
Ridge, een 15 km lang heuvelgebied 
tussen Arras en Lens (Noord-Frank
rijk) opnieuw in handen te krijgen. 
Die ochtend deden Canadezen, 
vooral uit Newfoundland en Nova 
Scotia en behorende tot het B.E.F. 
(British Expeditionary Forces), wat 
niemand voor mogelijk achtte: ze 
verdreven de Duitsers van Vimy 
Ridge. Die dag vielen 10.602 

Canadese slachtoffers; 3.598 ervan 
overleefden de veldslag niet maar 
het was een mijlpaal wat betreft de 
status van Canada als een natie en 
een voorbeeld van de moed en zelf
opoffering van hun landgenoten. 

De Franse regering schonk een 
1 km^ groot stuk grond in Vimy om 
er een 40 meter hoog monument te 
bouwen; het werd in 1936 ingehul
digd in het bijzijn van duizenden 
oorlogsveteranen en hun families. 
De namen van 11.285 vermiste 
Canadese soldaten staan in de twee 
reusachtige torens gebeiteld. Zes
duizend ton steen uit een verlaten 
Joegoslavische Oud-Romeinse 
steengroeve waren nodig om dit 
monument te bouwen. Nog steeds 
is Vimy Ridge een oord waar 
jaarlijks duizenden Canadezen op 
bezoek komen. 

Dit jaar was ik, samen met Frangois 
Deschacht, opnieuw uitgenodigd in 
Halifax. Op vraag van de organi
satie werd ik aangeduid als 'liaison 
officer' voor het trompetterkorps 
van onze Koninklijke Muziekkapel 
der Gidsen. 

Wat hield the Royal Nova Scotia 
International 2007 in? Een men
geling van militaire muziek, drill, 
drama, doedelzak, dansacts, humor 
en precisiedril en je hebt de ingre
diënten voor een geslaagde Taptoe 
van topniveau. Hoogtepunten ver
melden is onmogelijk. His Majes-

Koninklijke Muziekkapel der Gidsen. 
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ty's The King's Guards' Band and 
Drill team presenteerde een fantas
tische act, een mengeling van tradi
tionele Noorse militaire muziek en 
hoogstaande dril. 

Deze band maakte de weg vrij voor 
de allergrootste Act 1 finale: 'A 
night at the Opera', met als parel op 
de kroon de sopraan Measha Bru-
eggergosman, een wereldvedette 
in het betere muziekgenre, tenor 
Derrick Paul Miller en bariton Joe 
Donahue. We hoorden een pot
pourri van Madame Butterfly, La 
Traviata, Rigoletto en het immens 
populaire Nessum Dorma, waarbij 
tienduizend mensen elke avond de 
drie solisten en het honderd man 
sterke koor een staande ovatie 
brachten. 

En dan de grote finale! Het start
schot werd gegeven, vanuit de 
volzette tribunes, door onze Gidsen 
met een sublieme Last Post en, als 
apotheose, het ultieme 'kippenvel
moment' Measha's Ave Maria dat 
overvloeide in een speciaal door 
Greame Abemethy (reeds opgetre
den op onze nationale vlootdagen) 
geschreven nummer The Bells of 
Castlebay. 

De Canadese pers beschreef the 
RNSIT 2007 als een visuele en 
muzikale tsunami, het beste ooit 
op Canadese bodem gebracht en de 
2008 versie belooft zelfs nog beter 
te zijn. 

Ook was het een prettig weerzien 
met luitenant David Decoster die 
met pijn in het hart afscheid moet 
nemen van Halifax en zijn schip 
Ville de Quebec. 

Voor het eerst was er ook een 
ukelele ensemble van de partij uit 
British Columbia, uit eigen land 
weliswaar maar toch het verst 
verwijderd van Halifax. Voor het 
Europees segment zorgden onze 
Noorderburen met het Trompet
terkorps der Koninklijke Mare
chaussee; Duitsland stuurde het 
Luftwaffenmusikkorps, de Schot
ten The Highland Band of the 
Royal Regiment of Scotland en 
wij onze enige echte vaderlandse 
trots: de Royal Belgian Guides. 
Ons nationaal trompetterkorps liet 
alvast een fantastische indruk na 
en mocht felicitaties in ontvangst 
nemen van o.a. Consul-generaal 
Godelieve Van Den Bergh en Ere-
consul Patrick Philips. 
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Enkele sfeerbeelden: 

1^ y^^il F^ ^ 

Deelnemers Royal Nova Scotia International Tattoo 

Koninklijke Muziekkapel der Gidsen (België) 
Luftwaffenmusikkorps 2 (Duitsland) 

The Flying Grandpas (Duitsland) 
Trompetterkorps der Koninklijke Marechausee (Nederland) 

His Majesty's The King's Guards' Band and Drill team (Noorwegen) 

D'Holmikers (Zwitserland) 

Highland Band of the Royal Regiment of Scotland (Schotland) 
P § D of the 7th Battalion The Royal Regiment of Scotland (Schotland) 

P § D of the Edinburgh UOTC (Schotland) 
Ciosmul Dancers (Schotland) 

Stadacona Band of Maritime Forces Atlantic (Canada) 
Air Command Band (Canada) 

Band of the Ceremonial Guard (Canada) 

Land Force Atlantic Area band (Canada) 
12 Wing Shearwater Pipes and Drums (Canada) 

14 Wing Greenwood Pipes and Drums (Canada) 
Royal Nova Scotia International Tattoo Black Watch (Canada) 

Royal Canadian Mounted Police Ceremonial Troop (Canada) 
Langley Ukelele Ensemble (Canada) 

Measha Brueggergosman, Joe Donahue en Derrick Paul Miller (Canada) 
Tattoo Dancers and Choir with Atlantic Gymnast (Canada) 

Tekst en foto 's: R. Eneman 
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BIG SMOOTHY 
Euronav, one of the world's leading independent crude oil tanker 

companies, has selected the HEMPASIL silicone-based fouling 

release coating system for Tl Asia. 

Tl Asia is an ULCC of 441,000 tonnes deadweight - one of the 

largest double-hulled crude carriers in the world. 

"Minimising maintenance as well as maintaining a smooth hull 

during the entire service period is vital for efficient operation of 

our vessels, and a silicone fouling release product helps us to our vessels, and a silicone fouling release product helps us to 

achieve this", says Paul Moeyaert. General Manager, Euronav Ship 

Management. "We also believe that the smoother topcoat should 

give us a reduction in fuel consumption and therefore reduce 

carbon emissions. This will also help us reduce the amount of 

biocides released into the sea, making our operations even more 

Hempel provides fouling control solutions to shipowners, operators and 
shipyards throughout the world. The technology behind Hempel solutions 
ensures rapid, cost-effective workflows during application and attractive 
cost profiles during operation. 

www.hempel.com • marine@dk.hempel.con 
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Het Belgisch maritiem Rijnsmaldeel 

Heel wat militairen in dienst bij 
onze huidige Marine weten weinig 
of niets over hun voorgangers bij de 
toenmalige Zeemacht die na WO II 
hebben deelgenomen aan de bezet
ting van West-Duitsland. Op hun 
beurt wisten deze laatste evenmin 
iets over het marinepersoneel dat 
zijn plicht vervulde op de Rijn bij 
de bezettingsmacht na WO I. Ter 
herinnering even een kort overzicht 
van deze laatste alvorens dieper in 
te gaan op de geschiedenis van ons 
Rijnsmaldeel na WO II. 

A. La Flottille du Rhin (alles 
was toen nog in het Frans) 

Na de wapenstilstand van 14-18 
richtte het Geallieerd Commando 
een controledienst voor de Rijn 
op. België en Frankrijk werden 
verzocht een flottielje te sturen om 
er toezicht uit te oefenen. België 
nam een kleine 180 km, van de 
Nederlandse grens tot Keulen, voor 
zijn rekening. 

Kolonel E. F. Comellie' had in 
maart 1917 te Grevelingen en iets 
later te Calais het 'Depot des Equi
pages' opgericht met het oog op 
het vormen van een toekomstige 
Marine. In mei 1919 stuurde hij 
commandant Georges Goor^ naar 
Homberg-Essenberg met onze oude 
kanonneerboten Argus en Police 
de la Rade III, die door de Neder-

De kleine riviersnelboten in 1922 

landse regering waren vrijgegeven 
nadat ze in 1914 op de Schelde 
in beslag genomen waren bij hun 
aftocht uit Antwerpen. Samen met 
luitenant-kolonel Dumont van de 
Belgische bezettingsmacht en die 
deel uitmaakte van het Geallieerd 
Commando, stelde commandant 
Goor orde op zaken. De beschikbare 
vaartuigen die al ter plaatse waren 
moesten de landstrijdkrachten 
ondersteunen. De twee landmacht
divisies in dit gebied kregen elk een 
gelijk aantal vaartuigen: een deel 
stroomafwaarts vanuit Homberg en 
het andere stroomopwaarts vanuit 
Heerdt. Beide flottieljes bestonden 
uit opgeëiste Duitse vaartuigen van 
allerlei slag, inclusief hun beman-

Foto: Leger Museum 

ning, en stonden onder het bevel 
van kapitein Margraff. De legerlei
ding bleek echter niet tevreden bij 
de uitbating, en alle zorgen die ze 
met zich meebracht, van zulk leger
onderdeel. Van 1920 tot 1922 telde 
onze Rijnflottielje één officier en 
ongeveer 400 manschappen voor 17 
eenheden (negen sleepboten en een 
aantal 'barges', alsook een groot 
toeristenschip, de Undine; veel van 
die vaartuigen waren al dan niet 
gewild regelmatig buiten dienst). 
Luitenant-kolonel Dumont richtte 
zich tot D.T.M.^ in Antwerpen met 
het verzoek om de Duitse beman
ning door Belgisch marineperso
neel te vervangen, wat toegestaan 
werd. D.T.M, voerde vervolgens 

Emile F. Cornellie: meer over deze illustere persoon in Neptunus nr. 279, blz. 75. 

Georges Goor: als officier bij de Staatsmarine in 1910 naar het Moëro-meer in Katanga gezonden voor het opstarten van een 
visserij project van IBIS. Verrast door de oorlog in 1914 gedroeg hij zich bijzonder heldhaftig door met rudimentaire middelen 
de Keizerlijke Duitse Marine buiten strijd te stellen op het Tanganyka-meer. Bij zijn terugkeer uit Afrika vervoegde hij het 
depot te Calais. Op 5 september 1918 kreeg hij als kapitein-commandant het bevel over het visserijwachtschip Ville d'Anvers; 
in oktober patrouilleerde hij met dit vaartuig langs de Belgische kust en op 15 november liep hij Oostende binnen met aan boord 
het volledig bemanningsdepot. Op 5 februari 1919 gaf hij de Ville d'Anvers terug aan het Zeewezen en in mei van dat jaar werd 
hij door kolonel Cornellie naar Duitsland gestuurd om een Rijnflottielje op gang te brengen. 

D.T.M.: het 'Detachement des Torpilleurs et Marins', opgericht bij KB van 1 september 1919, verving het 'Dépót des Equipages' 
dat naar Antwerpen verhuisd was (wat nadien een grote fout bleek te zijn). Toen D.T.M, later naar Brugge verhuisde, waar vele 
achtergelaten Duitse marineschepen lagen, veranderde zijn naam in C.T.M.: 'Corps des Torpilleurs et Marins'; uit Brugge ver
trokken negen snelboten naar de Rijn. C.T.M, werd op 31 maart 1927 ontbonden; de 'vedetten' van de Rijnflottielje bevonden 
zich toen al te Brugge en werden, samen met vele andere snelboten voor een luttel bedrag verkocht aan Griekenland en sommige 
aan Belgen die ze verbouwden tot jacht. 
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een diepgaande reorganisatie door. 
De flottielje werd herleid tot negen 
kleine riviersnelboten en de Undine 
werd als kazerneschip behouden 
voor de basis te Homberg. In 1922 
was de situatie als volgt: het deta
chement telde 150 man en stond 
onder bevel van luitenant Duchêne'* 
die kapitein Margraff was opge
volgd; de negen snelboten kregen 
het kenteken VI tot en met V9^; de 
sleepboten, barges en allerlei boten 
van verschillende aard werden aan 
Duitsland terug gegeven. Op 11 
januari 1923 beslisten Frankrijk en 
België het Ruhrgebied te bezetten 
wegens het niet betalen van oor
logsschade door Duitsland; de Bel
gische Rijnflottielje werd versterkt 
met een deel van de Franse Rijn
flottielje ten einde het Rhein-Ham 
kanaal te controleren. De Rijnflot
tielje bleef bestaan tot het einde van 
de Belgische bezetting (1925). 

B. Het Belgisch maritiem 
Rijnsmaldeel (B.M.R.S.) 

Dit smaldeel, meer bekend onder 
zijn Franse en Engelse benamin
gen, werd meestal de Rijnescadrille 
of Rijnflottielje genoemd. Zijn 
embleem of logo was een zee-
paardje. 

Een bezetting begint gewoonlijk 
onmiddellijk na het beëindigen van 
een oorlog. Maar ons Rijnsmal
deel is echter slechts opgericht in 

Collectie: 
R. Coulier 

Het zeepaardje: het embleem/logo van 
onze flottielje 

Keters 

1953 met de inhuldiging van een 
daarvoor nieuwgebouwde basis te 
Keulen-Niehl. Dit laattijdig Bel
gisch vlagvertoon op de Rijn kwam 
doordat, bij de wapenstilstand in 
1945, België geen Marine had. 
Nadat Landsverdediging in 1949 
de jonge Zeemacht toegewezen 
had gekregen stuurde onze ijverige 
stafchef, fregatkapitein L. Robins, 
in samenwerking met de Britse 
Navy, in de zomer van 1951 een 
voorhoede naar de Rijn die voor
lopig afgedeeld werd bij de Britse 
Rijnflottielje". 

Onze snelboot Benga ,̂ vertrok 
o/b van marineaspirant Saelens uit 
Oostende met bestemming de Rijn
haven Eurdingen te Krefeld, waar 

De Britse Rijnflottielje te Krefeld. 

Luitenant Duchêne zou later in mei 1940 als commandant bij het Marinekorps het bevel voeren over de 2de escadrille te Zee-
brugge. Op 22 mei vertrok hij uit Oostende met de opgeëiste 0.348 en voer samen met de O.140 naar Frankrijk voor een 'mission 
mystérieuse'; later bleek dat die missie bedoeld was om desgevallend onze koning naar Engeland te brengen...! 

Deze kleine riviersnelboten van ± 15 m lengte hadden twee motoren (200 pk) en twee schroeven, behalve de V7 en de V9 die er 
slechts één hadden; allen haalden een snelheid van 16 knopen. Deze 9 vedetten werden gekozen uit meer dan 40 snelboten van 
allerlei aard en grootte die de Duitse Keizerlijke Marine bij haar aftocht had achtergelaten te Brugge, of die in Nederland in 
beslag waren genomen toen ze na de val van Antwerpen poogden via de Schelde te ontsnappen. Ze kwamen allemaal in Brugge 
terecht, maar vele waren door de Belgische bevolking geplunderd. 

De Britse Rijnflottielje bestond uit vier ex-Duitse kustsnelboten en een aantal kleine landingsvaartuigen, type LCM, van Britse 
makelij. De kustsnelboten hadden twee direct omkeerbare 6 cilinder MAN-motoren van 625 pk en haalden een snelheid van iets 
meer dan 24 knopen; ze droegen allemaal een vogelnaam: Albatros, Swallow, Kestrel (torenvalk) en Swift (gierzwaluw) enz. 

Benga: deze in de USA gebouwde motortorpedoboot (maar zonder lanceerinrichting voor torpedo's) werd begin 1943 aan de Bel
gische koloniale overheden geleverd voor de verkenning van de Beneden Kongo. Toen rond diezelfde tijd de Mercator in Boma 
door de Britten werd opgeëist kreeg kapitein R. Van de Sande de controle toegewezen over dat deel van de stroom; een van zijn 
oudcadetten werd aangesteld als bevelhebber van de Benga. Dit vaartuig haalde met zijn twee benzinemotoren van samen 1260 
pk een snelheid van 40 knopen; het was 19 m lang en 4,1 m breed, had een diepgang van 1,40 m en woog 23 ton (27 ton met volle 
tank). De Benga werd in 1949 naar België gebracht en aan de Zeemacht overgedragen nadat de benzineverslindende motoren 
vervangen waren door twee dieselmotoren van 225 pk elk; hij liep dan nog maarl2 knopen omdat de originele schroeven, die het 
moesten doen met een veel kleiner toerental, nooit vervangen werden. 
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Foto: A. Keters 

De Britse Kestrel onder Belgische vlag. 

de Britse basis HMS Royal Prince 
gevestigd was. Hij werd echter 
zelden gebruikt omdat hij veel te 
traag was en de andere boten niet 
kon volgen. 

In de nazomer van 1951 reisden, 
onder leiding van de pas benoemde 
aspirant P. Marin die optrad als 
verbindingsofficier, zes matrozen-
werktuigkundigen, die pas hun 
eerste scholing 'motoren' achter 
de rug hadden, af uit Oostende 
naar Krefeld voor een stage bij de 
Royal Navy. Onder hen A. Keters, 
P. Allaert, J. Geerts en ....? Daar 
voegden zich regelmatig bij hen 
een klein aantal Belgische miliciens 
van de genietroepen die er hun kaki 
uniform mochten omwisselen voor 
een matrozenuniform; allen waren 
ze zoons van binnenvaartschippers 
in het bezit van een Rijnbrevet. 
Onze matrozen werden verdeeld 
over de bemanning van de Britse 
Rijnflottielje maar sliepen aan wal. 
Het duurde niet lang tot de Britten 
drie a vier van hun boten onder Bel
gische bemanning lieten varen. Op 
20 oktober 1952 vervoegden zeven 
dekmatrozen van onze Zeemacht 
de Britse flottielje en werden ze 
regelmatig ingescheept; ca. twee 
maanden later keerden ze terug 

naar België voor verdere opleiding 
en werden ze vervangen door een 
nieuwe ploeg. Ook werden de 
eerste motoristen vervangen; tot die 
tweede groep behoorde o.m. Victor 
Fonteyn die het langst in Duitsland 
zou verblijven. Als telegrafist 
kwam 1ste matroos E. Lievens. 
Van zijn kant werd aspirant Marin 
vervangen door een officier van de 
genietroepen, kapitein Gemoy. 

Na de overstroming van de grote 
'stormnacht' in februari 1953 
vertrokken een aantal boten uit 
Krefeld-Eurdingen op volle snel
heid naar het overstroomde gebied 
in Nederland. Na dertig uur varen 
bereikten ze het rampgebied waar 
de nood zeer hoog was, nl. Goeree, 
Overflakkee en Schouwen-Duive-
land. Het waren hoofdzakelijk de 
kleine LCM landingsvaartuigen 
onder Belgische vlag die daar 
reuzen werk verrichtten; door hun 
kleine diepgang van amper 30 a 
40 cm konden ze in gebieden die 
voor andere boten ontoegankelijk 
waren veel mensen van daken pluk
ken en in veiligheid brengen vanuit 
Zierikzee, Brouwershaven en Oude 
Tonge. Onze jongens kwamen 
er als eersten toe van de redders 
en konden aldus vele slachtoffers 
redden. Achteraf stuurde Koningin 
Juliana, via de Nederlandse ambas
sadeur te Brussel, een eigenhandig 
geschreven woord van dank!^ 

Begin april 1953 vertrokken vanuit 
Krefeld-Eurdingen de eerste kandi-
daat-Rijnloodsen naar Sankt-Goar 
voor een zes maanden durende 
cursus bij de Franse Marine voor 

Inspectie te Eurdingen: vlnr. kapitein Gernoy, van de genietroepen, in uniform van de 
Zeemacht, admiraal Philip Mountbatten, prins-gemaal van koningin Elisabeth II, en 
Britse en Belgische (met label 'Belgium') matrozen. 

In het prachtige boek over de Zeemacht 'Van de Admiraliteit van Vlaanderen tot en met de Belgische Zeemacht' wordt op blz. 
210 melding gemaakt van die overstroming; er wordt helaas met geen woord gerept over die matrozen-schippers van onze Rijn
flottielje die daar dag en nacht het schier onmogelijke hadden gedaan. Hoe dat te verklaren? Ofwel omdat het slechts matrozen 
waren en geen oflicieren die erop uit waren hun vele eretekens aan te vullen met dat van de Orde van Oranje-Nassau... Ofwel 
omdat die matrozen toen onder Brits bevel stonden. Akkoord, maar zij die prat gaan op hun eretekens mogen niet vergeten dat 
de meeste verdiend werden toen ook zij onder Brits bevel stonden! 
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het behalen van het brevet van 
Rijnloods (ik kom daar later op 
terug). Het betrof zes 1ste matro
zen nl. W. Van Damme, J. Devis, 
N. Verhaeghe, W. Camerlinck en 
E. Verdenne (de zesde wiens naam 
door iedereen vergeten is verliet de 
cursus voortijdig); N. Verhaeghe 
was één van de zeven matrozen die 
in oktober 1952 een tweetal maan
den in Eurdingen verbleven. 

De beslissing tot het bouwen van 
de Rijnsnelboten en van de toekom
stige basis te Niehl werd reeds in 
1951 genomen door onze gedreven 

Foto: A. Laleman 

stafchef fregatkapitein L. Robins en 
de bouw ving aan begin 1952. Net 
zoals voor de andere bouwwerken 
voor het bezettingsleger gebeurde 
dat door de dienst voor herstelbeta
ling van de Duitse overheid. Half
weg 1953 was de basis grotendeels 
afgewerkt onder het waakzaam oog 
van kolonel Mercier, commandant 
van het 1ste Geniebataljon van 
het 1ste Belgisch Legerkorps, dat 
bevoegd was voor de administratie 
van het Belgisch Maritiem Smal-
deel; hij volgde persoonlijk de 
verschillende bouwstadia op en ver-

1s 

De Zulu; links de toenmalige 1ste matroos André Laleman; rechts matroos Neuhard. 

De Benga gezonken. 

leende waar nodig deskundige hulp. 
Vermoedelijk arriveerden eind april 
de Belgen, afgedeeld bij de Britse 
flottielje, in onze nieuwe basis in 
Niehl; zij stonden onder bevel van 
aspirant R. Lambinet die daar gedu
rende korte tijd verbleef met de vaar
tuigen uit Eurdingen die onder de 
vlag van onze Zeemacht voeren. Ze 
hadden ook de Zulu meegebracht, 
een dienstvaartuig dat voorlopig 
dienst deed als overzetveer tussen 
de basis en de bewoonde wereld 
van Niehl aan de overkant van de 
haven. Vanuit Krefeld was ook 
de Benga naar Niehl op sleeptouw 
genomen door een snelboot van de 
Royal Navy. Hij werd er echter 
nooit gebruikt en blijkbaar verwaar
loosd, en op een mooie morgen zat 
hij gezonken op zijn ligplaats; hij 
werd geborgen, bleek niet bescha
digd en werd schoongemaakt en 
verkocht in 1954. Luitenant-ter-zee 
Seghers'', de toekomstige comman
dant van de basis, was al aanwezig 
en liet zich fotograferen op een van 
de toegekomen snelboten, evenals 
twee officieren van de diensten, nl. 
de marineaspiranten Bodet en Jac
quet, respectievelijk bevoegd voor 
de administratie en de bevoorrading. 
Vanaf mei stroomde er heel wat per
soneel toe, waaronder 1ste matroos 
A. Laleman voor de SP n° 41. 

Tussen 20 augustus en 20 okto
ber 1953 vervoegden zes nieuwe 
snelboten de basis. Ze werden 
gebouwd op de werf van Theodor 
Hitzler te Regensburg, een stad 
gelegen aan de Donau. Ontdaan 
van alle bovenbouw werden ze over 
de weg naar Mannheim gebracht, 
daar afgewerkt en te water gelaten, 
en over de Rijn naar Niehl gevaren 
voor oplevering (destijds was de 
geplande verbinding Donau-Rijn 
nog niet afgewerkt). 

Onder groot vertoon werd op 16 
november 1953 om 10u30 de 
marinebasis officieel ingehuldigd 
door generaal Degreef, minister 
van Landsverdediging. Naast hem 
op de tribune zijn kabinetschef 
kolonel Berben; generaal Tromme, 

LTZ Seghers (ex officier Landmacht) was toentertijd een volkomen onbekend figuur voor het marinepersoneel. Achteraf bleek 
dat hij bij zijn aanstelling tot commandant van ons Rijnsmaldeel pas teruggekeerd was uit de VS, waar hij lange tijd verbleef en 
er de bouw en aflevering opvolgde van kust- en oceaanmijnenvegers bestemd voor de Zeemacht. LTZ Seghers bleek een ware 
diplomaat te zijn in hogere kringen; hij was altijd vriendelijk en beleefd ten overstaan van zijn ondergeschikten en was, zoals 
iedereen kon vaststellen, een zeer goede vriend van commodore L. Robins. 
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Foto: A. Laleman 

Luitenant-ter-zee Seghers, vermoedelijk 
aan boord van de Britse Swift na aan
komst op de basis te Niehl eind april 
1953. 

bevelhebber van de Belgische 
strijdkrachten in Duitsland; eska
deradmiraal Jaujard, commandant 
van de geallieerde marinestrijd
krachten in Centraal Europa; gene
raal sir Richard Nelson-Gale, hoofd 
strijdkrachten Noord; viceadmiraal 
E. Orem, commandant van de 
US Navy in Duitsland; generaal 
Gijsels, bevelhebber van de 16de 
Belgische pantserdivisie; generaal 
Velghe, commandant artillerie 1ste 
Belgisch Legerkorps; commodore 
Timmermans, maritiem comman
dant van de Belgische kuststreek; 
en uiteraard de bevelhebbers van 
de Britse, Franse en Amerikaanse 
Rijnflottieljes, alsmede onze com
mandant Seghers. Vlak voor de 
tribune op het plein stonden het 
muziekkorps van onze Zeemacht, 
de standaardvlag met ernaast een 
peloton van de Royal Navy evenals 
twee pelotons van de Zeemacht 
opgesteld. Onze stafchef, com
modore L. Robins, dankte alle pro
minenten voor hun bijdrage tot het 
tot stand komen van de Belgische 

Rijnflottielje. Na het hijsen van 
de vlag van de Zeemacht met de 
gepaste groet en op de tonen van de 
Brabangonne was de basis officieel 
ingehuldigd. Na de plechtigheid 
had de eedaflegging en erkenning 
plaats van de marineaspiranten-
dek Luyten en Vanvyve, alsmede 
die van aspirant-technicus Falin. 
Daarop volgde een défilé van de 
nieuwe Belgische snelboten -onder 
bevel van aspirant P. Van Paepeg-
hem-, gevolgd door vier Britse, 
twee Franse en twee Amerikaanse 
Rijnsnelboten. De ceremonie werd 
afgesloten met een bezoek aan de 
basis en de Belgische boten; daarop 
werd een lunch aangeboden aan 
de prominenten. Vanaf dan was 
de verdediging van de Belgische 
sector in Duitsland volledig, met 
dien verstande dat onze flottielje 
operationeel verbonden bleef met 
de Britse flottielje o/b van kapi-
tein-ter-zee Casement'". Kort na de 
officiële opening kwamen de eerste 
vijf opgeleide Rijnloodsen de basis 
vervoegen. 

Bronnen: 

- La dernière heure " van 17 november 
1953 en onze voornaamste kranten. 

- Tijdschrift B.S.D. door en voor sol
daten nr 172 van 2 december 1953. 

C. De Marinebasis te Niehl 

Aangezien ik bijna zes jaar tot dat 
smaldeel behoorde is het logisch 
dat ik daar iets meer over schrijf. 

Om de basis te bereiken stapte men 
in het station van Keulen -naast 
de reusachtige Dom gelegen vlak 
aan de Rijn- van de trein. Op de 
promenade ging men rechtdoor 
richting stroomafwaarts; onder de 
brug van Mülheim bleef men de 
Rijn aanhouden. Tussen de weg 
en de stroom lag er een prachtige 
grasstrook die dienst deed als over
stromingsgebied, want in de winter
maanden en tijdens de dooiperiode 
stijgt de Rijn meestal met 8 meter 
(men heeft zelfs pieken vermeld 
van 9,5 meter); in de zomer en tot 
in de herfst graasden daar bestendig 
schapen, met hun herders als ver
zorgers. Aan het einde van die weg 
kwam men aan de toegangspoort 
van de basis, die gelegen was op 
een landtong, met rechts de Rijn en 
links de haven van Niehl. 

Naar onze maatstaven was het een 
zeer moderne en functioneel inge
richte basis; men had werkelijk 
alles voorzien; geen sprake van 
het triestige uitzicht van de klas
sieke kazerne... Bij het binnengaan 

16.11.53: Eedaflegging marineaspirant (T) F. Falin; naast hem commodore G. Tim
mermans en daarachter cdt. Seghers. 

'" De Britten hebben bijzonder veel gedaan voor onze Rijnflottielje; denk maar aan die Belgische voorhoede onder Brits bevel te 
Krefeld, waar sommige van hun eenheden onder Belgische vlag voeren, met het gevolg dat de Britse controlestrook op de Rijn 
tot de helft werd teruggebracht. 
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Foto. A.L. 

Toegang basis Niehl. 

Een van de muurschilderingen in de matrozenkantine door onze scliilder Gustav 
(Duitse oorlogsinvalide) met een prachtig gezegde uit vorige eeuw bij de Koninlclijke 
Nederlandse Marine. 

had men links het stafgebouw, 
met vooraan het wachtlokaal en 
daarnaast een trap naar de eerste 
verdieping waar zich alle admini
stratiekantoren en het radiostation 
bevonden, evenals de kantine en tv-
zaal voor de matrozen. Op de bene
denverdieping lagen de keuken, de 
koelkamer, de bevoorrading enz. 
Rechts, aan de overzijde van het 
betonnen plein, waren de garages 
met werkplaats, de benzinepompen, 
de timmer- en schilderwerkplaatsen 
alsook de stookplaats voor de cen
trale verwarming. Oostelijk bevon
den zich de lichtgrijs geschilderde 
paviljoenen met de slaapplaatsen 
van de matrozen, die van de onder
officieren met bar, eetplaats en bij
keuken, en die van de officieren die 
dan wel over een suite beschikten in 
plaats van een kamer. De luchtige 
vensters hadden niet alleen gordij
nen want ook draperieën ontbraken 
niet. Alle kamers beschikten over 
centrale verwarming en overal 
waren er wc's en douchecellen. Het 
interieur van alle gebouwen was 
afgewerkt in diverse pastelkleuren 
en de matrozenkantine was versierd 
met prachtige muurschilderingen. 
Kortom, de accommodatie was 
voor iedereen een verademing. 
Gans de basis werd onderhouden 
door Duits burgerpersoneel, zowel 
vrouwen als mannen; aldus waren 
de matrozen ontlast van vele ver
velende karweien en beperkten 
zij zich tot het onderhoud van hun 
kamer en het reglementair opmaken 
van hun bed. Iedereen kon beamen 
dat de basis de eigenschappen had 
van een vakantieverblijf, vooral dan 
met dat groen betegelde openlucht
zwembad. Jammer dat men onge
veer 75 minuten moest stappen om 
de 7 km tussen de Dom en de basis 
af te leggen. De basis beschikte 
over een 300 m lange kaaimuur 
op één lijn; langs die muur lag een 
vlottende kaai van 260 m die door 
middel van rails en roUenstellen 
de waterstand volgde. Deze vlot
tende aanlegplaats bestond uit met 
elkaar verbonden gesloten metalen 
bakken, volgespoten met een niet 
water opnemend schuim, zodat het 
geheel onzinkbaar was. Boven 
op de drijvers was er als dek een 
doorlopende houten constructie 
van geteerde planken, waarop over 
de gehele lengte op gelijkmatige 

afstand bolders waren aangebracht 
voor het vastmaken van de meer-
touwen; aldus had men geen zorgen 
met het vieren en het inhalen van 
die meertouwen. Het geheel kon 
men van boven op de kade gade
slaan vanuit een uitkijkpost, ook 
mirador genoemd. 

De eerste loodsen-roergangers 
waren dienstplichtige matrozen, die 
ook op deze boten schipper waren 
tot einde 1953. 

Op 24 augustus 1954 kwam er 
een riviersnelboot bij, met bouw-
nummer 196. Hij kreeg de naam 
Liberation en was bedoeld als 
flottielje-vlaggenschip. Deze boot, 
die nog steeds in dienst is, heeft een 
licht gewijzigde bouwstijl : zo kent 
het dek geen verval en loopt het 

door vanaf het voorschip tot aan 
de spiegel in één licht gebogen lijn 
en heeft het aldus een andere zeeg. 
De Liberation is 2,85m langer, bij
komende lengte die uitsluitend ten 
goede komt aan het verblijf van de 
schipper in het achterschip; dit ver
blijf heeft ook een luxueuzere uit
voering. De boot is 4m breed, maar 
oogt breder omdat het berghout 
op dekhoogte werd geplaatst; hij 
beschikt over dezelfde motoren, en 
heeft dezelfde diepgang en snelheid 
als de zes andere boten ondanks 
zijn meergewicht (-i- 2,5 ton). De 
Liberation werd gedoopt op 25 
augustus; meter was de echtgenote 
van generaal Tromme; een kleine 
rondvaart op de Rijn werd aan de 
generaal en zijn gevolg aangeboden 
en meteen kreeg de boot de bijnaam 
'Flandria'. 
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Uitkijkpost op de kaai ook 'mirador' 
genoemd. 

nam in augustus gedurende zeven 
dagen, samen met eenheden van 
Nederlandse Marine, deel aan de 
operatie 'Sea Horse' op de Schelde. 
In datzelfde jaar was er een kruis-
vaart naar Straatsburg en Basel met 
zeven snelboten: vijf Britse en twee 
Belgische, het geheel onder Brits 
bevel. De Britse flottieljeleider 
had voor de Boven-Rijn een beroep 
gedaan op een Franse loods. In 
Basel was er een enorme volks
toeloop: het was 150 jaar geleden 
dat marinevaartuigen een bezoek 
hadden gebracht aan de stad! 

Ter gelegenheid van onze nationale 
feestdag op 21 juli 1954 namen 
voor het eerst marinesoldaten uit 
Niehl deel aan de militaire parade 
vóór de Dom van Keulen, waar een 
tribune was opgesteld voor generaal 
Tromme, die als opperbevelhebber 
van de Belgische strijdkrachten in 

De nieuwe sneiboten | 

Naam 

Meuse 

Schelde 

Leie 

Sambre 

Ijzer 

Semois 

Bouwnummer 

186 

187 

188 

189 

190 

191 

Datum operationeel \ 

20 augustus 1953 

2 september 1953 

16 september 1953 

30septembet 1953 

14 oktober 1953 

20 oktober 1953 | 
Technische fiche: L 23,25m; B 3,8m; Diepte 0,9m; 2 MWM motoren van 220pk; 2 1 
schroeven; snelheid 19 knopen; brandstoftanks 2,4m3; bewapening 2 x MI.50; gewicht 
25ton; 6 a 7 bemanningsleden | 

Onze aanwezigheid op de Rijn 
beperkte zich niet tot de dagelijkse 
patrouilles die in wezen vlagver
toon waren. Er hadden ook kruis-
vaarten naar andere oorden plaats, 
soms als oefening met andere mari
nes, andere keren voor deelname 
aan plechtigheden of eerbetoon aan 
militaire gezagsdragers enz. Bij 
die gelegenheden scheepte telkens, 
naast de gewone bemanning, ook 
varend personeel met een functie 
op de basis in. Dat begon toen drie 
snelboten naar Parijs vertrokken en 
gedurende de 'Jours de la Meuse' 
-van 30 april tot 2 mei 1954- toen 
onze zes snelboten o/b van P. Van 
Paepeghem, samen met vier Britse 
Rijnboten, te Luik afmeerden. 
In de loop van mei werd de flot
tieljeleider afgelost door marine
aspirant G. Laurent.; deze laatste 

bezet Duitsland onze Koning ver
tegenwoordigde, en zijn vele geno
digden. Net zoals in Brussel was er 
vooraf een Te-Deum. 

Deze nieuwe boten kregen, zoals 
de andere, de naam van Belgische 
waterlopen. Weldra zou blijken dat 
dit drietal niet tot de Rijnflottielje 
behoorde en het kreeg al gauw 
de bijnaam 'de Kongolezen'; ik 
kom daar later op terug. Onder de 
waterlijn waren ze identiek aan de 
zes andere: dezelfde afmetingen, 
motoren en snelheid. Het dek was 
zonder verval, zoals de Liberation, 
waardoor de zeeg veranderde en de 
romp met 25 cm verhoogde aan de 
spiegel. In het wielhuis waren de 
ramen in de hoogte groter; het ach-
terverblijf had niet die grote ramen 
maar wel vaste niet openklapbare 
ronde patrijspoorten; idem op de 
achterdeur. Wanneer men via die 
deur naar buiten ging kon men zich 
enigszins schuilen bij regenweer 
omdat het bovenliggende dek 60cm 
doorliep. Aan bakboord was er in de 
cockpit een trap naar het bovendek, 
zoals op de Liberation, en kon men 
de open brug bereiken. Deze boten 
hadden op het wielhuis geen houten 
maar wel een metalen mast, met 
twee naar voren gerichte steunen; 
op de top was een radar geplaatst 
van het type Decca 707. Op de 
brug was er aan beide zijden van de 
reling een gestroomlijnd plaatwerk, 
zodat er geen zijdelingse tocht was. 
Er was geen verwarming in de 
verblijven bij gebrek aan Webasto. 
De motoren werkten met interkoe-
ling zodat de afkoeling minder 

Foto: G. Laurent 

21 juli 1954 : aankomst van onze matrozen voor de parade te Keulen. 
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Foto: G. Lauren/ 

5 augustus 1954: doop van de Liberation; 
de echtgenote van generaal Tromme 
overhandigt een klein geschenk aan flot
tieljeleider aspirant G. Laurent. 

hevig was, vooral bij het varen op 
zee, en waren aldus beter bestand 
tegen het vormen van het geduchte 
'ketelsteen' in de koelmantel. Alle 
boten hadden een stalen geklonken 
romp die totaal verzinkt was en 
waarop een glasharde plamuur was 
aangebracht voor het verkrijgen 
van een gladde romp. Volgens de 
scheepsbouwer verhoogde aldus 
de maximale snelheid van de boten 
aanzienlijk. Inderdaad, in die tijd 
werden de rompplaten nog niet 
aaneengelast met het gevolg dat de 
koppen van de klinknagels en het 
overlappend plaatwerk de snelheid 
van vooral de boten van klein for
maat verminderde. 

Begin 1955 werd aspirant Bodet, 
die verantwoordelijk was voor de 
diensten, vervangen door aspirant 
R. Thill. 

In het voorjaar van 1955 werd ik in 
de vroege morgen bij de comman
dant ontboden. Hij bracht me ter 
kennis dat wij weldra een vlottend 
droogdok zouden krijgen en dat ik 
aangewezen was als dokmeester, 

Van 27 novenber 54 tot 3 februari 1955 lagen er tien snelboten te Niehl. 

met alle verantwoordelijkheid daar
aan verbonden; de bemanningsle
den zouden hun eigen boot moeten 
onderhouden volgens mijn advies 
en hulp waar nodig; bij aankomst 
van het dok op de basis zou ik aan 
de bouwer de nodige vragen moeten 
stellen omtrent de werking ervan, 
want de dag nadien zou ik er alleen 
voorstaan. Ik drukte mijn tevre
denheid uit; eindelijk kreeg ik een 
opdracht waarvoor ik alleen verant
woordelijk was! De commandant 
antwoordde dat mijn reactie voor 
hem een hele geruststelling was. Ik 
verzweeg wijselijk dat ik reeds op 
de hoogte was van de komst van die 
'cale sèche'; de chef-telegrafist, die 
trouwens mijn kamergenoot was, 
had mij dat bericht uit Belnav, dat 
trouwens weinig vertrouwelijk was, 
reeds getoond. 

Zoals de snelboten was ook dat 
dok langs de weg in onderdelen tot 
Mannheim getransporteerd, daar aan 
elkaar vastgezet en vervolgens met 
een sleepboot naar Niehl gesleept. 
De constructie was heel vernuftig 
bedacht: alles was uitneembaar met 
bouten en ieder deel was verzinkt, 
zodat er geen roestvorming was en 
het onderhoud tot een minimum 
werd herleid. De twee machineka
mers waren overhoeks opgesteld in 
twee van de vier torens die tevens 
als reserve drijfvermogen dienst 
deden". Bij het uitvallen van een 
van de motoren of pompen kon 
men het dok leegpompen met één 
machinekamer, maar natuurlijk 
duurde dat 100 minuten i.p.v. 45, 
tenzij men het toerental opdreef; ik 
heb dat eenmaal ten titel van proef 
laten vaststellen. Ook kon men een 
metalen kielblok weghalen terwijl 
er een boot op het droge stond om 
bvb. herstellingen aan de kiel uit te 
voeren, aangezien hun basis gemon
teerd stond onder een hoek van 20°. 

" Bij het droogdokken met beide machinekamers was een helper nodig omdat de bediening van kleppen en pompen gelijktijdig moest 
gebeuren. Marineaspirant F. Falin, hoofd van het technisch bureau, duidde zijn helper QMT scheepswerktuigkundige Victor 
Fonteyn aan, die tezelfdertijd kon instaan voor het onderhoud van de machinekamers en tevens als walmachinist de motoristen van 
de snelboten kon bijstaan. Bij zekere gelegenheid kregen die machinisten bij gebrek aan de juiste werktuigen een schroef niet los 
en toen heb ik maar een primitief middel gebruikt door hardhouten keggen te slaan tussen het schroefaslager in het bracket en de 
schroef. Rond september 1955 werd V. Fonteyn vervangen door scheepswerktuigkundige meester G. Ameloot. Toen hij had gezien 
hoe wij die schroeven verwijderden dacht hij even na en verdween; die man smeedde een werktuig met een gemak alsof hij nooit 
iets anders had gedaan en toverde iets tevoorschijn vergelijkbaar met een 'poulie-trekker', waarmee het voortaan bijna een plezier 
werd beschadigde schroeven te wisselen. Tijdens zijn kort verblijf in het BMRS -hij moest voor verdere opleiding naar de Hogere 
Zeevaartschool- heeft hij heel wat averijen hersteld, zoals gebroken keerkoppelingen of erger nog toen de Meuse moest droogge-
zet worden wegens ernstige trillingen: de SB schroefas bleek lichtjes geplooid waardoor door een slingerbeweging bij het draaien 
de .schroefaslager in het bracket aanzienlijk was uitgesleten; het geheel moest vervangen worden waarvoor de roeren -het waren 
twins- moesten verwijderd worden. Toen G. Ameloot werd overgeplaatst, werd hij vervangen door F. Van Der Hoeven. 
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Opnieuw drie nieuwe snelboten uit Regensburg 
Naam 

Ourthe 

Dender 

Rupel 

Bouwnummer 

197 

198 

199 

Datum operationeel 

27 oktober 1954 

10 november 1954 

27 november 1954 
Technische fiche: dezelfde karakteristieken aid de eerste zes snelboten, maar wel met 
uiterlijke verschillen 

Enkel voor de Liberation moesten 
drie kielblokken vervangen worden 
en wanneer zich een Amerikaanse 
snelboot bij noodgeval aanbood 
zelfs vijf, terwijl er onmiddellijk 
na het droogzetten moest geschoord 
worden'^. 

bereid: van de ene dag op de andere 
veranderden de nummerplaten van 
hun privé-wagens; in plaats van de 
melding 'US Occupation Forces' 
werd er voortaan 'US Protected 
Forces' op vermeld. Voor de 
Belgen veranderde er niets: hun BZ 

Op 30 mei 1955 voor het eerst een boot, nl. de Meuse, in liet vlottend droogdok. 

In de loop van 1955 kreeg West-
Duitsland toestemming een mili
taire macht op te bouwen om aldus 
het Navo-verbond te versterken. 
Dit verwekte veel deining in zekere 
politieke- en persmiddens omdat 
men vreesde dat het de koude 
oorlog zou aanwakkeren. Meteen 
kreeg Duitsland veel van zijn 
rechten terug. Politie en douane 
seponeerden voortaan geen of toch 
heel wat minder zaken waarbij 
militairen van de bezettingsmacht 
betrokken waren. In feite werd 
aldus de bezetting zonder veel 
ruchtbaarheid opgeheven. Alleen 
de Amerikanen bleken er op voor

nummerplaten bleven ongewijzigd. 
Wel verminderde druppelsgewijze 
het Duitse personeel bij onze strijd
krachten en hun gezinnen. 

De flottieljeleiders werden gewoon
lijk na één jaar vervangen en half 
april 1955 werd marineaspirant 
G. Laurent afgelost door mari
neaspirant J. Van Oeteren. Kort 
nadien vroeg deze laatste me of ik 
hem een lijst kon bezorgen met de 
onderhoudsdroogdokbeurten voor 
één jaar, zodat hij op voorhand kon 
bepalen welke eenheden hij kon 
inzetten voor bepaalde opdrachten. 
Meteen gaf hij mij een periode op 

waarin geen enkele boot mocht 
drooggezet worden omdat ze dan 
allemaal samen zouden ingezet 
worden. Onderaan mijn lijst ver
meldde ik dat men daar niet 100% 
op kon rekenen, omdat men nooit 
wist welke eventuele herstellingen 
een langere duur in het dok konden 
vereisen en dat ook extreme weers
omstandigheden als spelbreker 
konden optreden. 

Op 5 mei 1955 was er een kruis-
vaart naar Heidelberg en Eberbach 
aan de Neckar, onder bevel van 
marineaspirant J. Van Oeteren. 
Alle zeven 'vedetten' namen eraan 
deel; tijdens de heenreis overnacht
ten we te Sankt-Goar en vandaar 
voeren we naar Schierstein waar 
we uitgenodigd werden op de basis 
van de Amerikaanse Rijnflottielje; 
we brachten ook een bezoek aan de 
zeer moderne stad Wiesbaden. Dan 
voeren we verder tot in Mannheim 
en wisselden daar de Rijn voor de 
Neckar richting Heidelberg, waar 
we een drietal dagen verbleven. 
Op de schilderachtige Neckar 
voeren we dan naar Eberbach, 
waar we twee dagen verbleven en 
dan begonnen we aan de terugreis, 
tijdens dewelke we overnachtten 
in Koblenz. Dat reisje heeft zo'n 
een twaalftal dagen geduurd, want 
we werden overal uitgenodigd. Op 
22 juni was er een grote oefening 
op de basis. Nog in 1955 vond een 
escorte plaats vanuit Bonn ter ere 
van veldmaarschalk Montgomery 
die er aan een conferentie had deel
genomen met kanselier Adenauer. 
'Monty' was ingescheept aan 
boord van het Franse schoolschip 
Amiral Exelmans, met aan boord 
de Franse admiraal Jaujard, bevel
hebber van de Franse Marinestrijd
krachten in bezet Duitsland (aan 
boord bevonden zich ook enkele 
Belgische leerlingen-Rijnloodsen). 
Vier snelboten van onze flottielje 
namen eraan deel: de Liberation, 
de Leie, de Sambre en de Semois; 
85 km stroomafwaarts, ter hoogte 
van Düsseldorf, werd het escorte 
overgenomen door Britse Rijnsnel-
boten die bij het binnenvaren van de 
Britse sector ons vergastten op een 
concert van bootsmansfluiten. 

De Rijnsnelboten van de US Navy leken op afstand dezelfde als de onze- ze waren trouwens op dezelfde werf gebouwd- maar in 
feite waren ze aanzienlijk groter: bijna 5 m langer dan de Meuse-klasse en 40 cm breder maar ze hadden dezelfde diepgang en 
snelheid; ze beschikten over zwaardere motoren die minder toeren draaiden; ze wogen 32 ton. Hun grotere branstoftanks gaven 
hen een grotere autonomie. Ook de bemanningsverblijven en de keuken waren groter; zij beschikten over een wasplaats met 
aparte wc. Deze boten hadden drie waterdichte schotten en vijf waterdichte deuren. 
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Foto R Coiilier l 
t 

S mei 1955: vertrek naar Heidelberg; boven links de basis. 

'Plaats Keulen' naar Brussel, ver
moedelijk gebeurde dat eind augus
tus of begin september 1955. Reeds 
na enkele dagen werd hij vervangen 
door korvetkapitein Marcel Steens, 
voor mij geen onbekende want een 
goed jaar eerder was ik nog boots
man aan boord van de algerine 
M901 Georges Lecointe, waar hij 
toen het bevel over voerde. 

In september 1955 kreeg ik einde
lijk als werkboot een 'vedette' van 
de genietroepen te Westhoven waar
naar ik enkele maanden voordien 
had gevraagd. Halfweg oktober 
arriveerde in de basis een ploeg van 
scheepsbouwer Theodor Hitzler om 
de zeven boten die zij destijds gele
verd hadden lichtjes om te bouwen; 
allen kregen ze een metalen mast, 
zoals op de 'Kongolezen', voorzien 
van de zware radarblok met antenne 

6 mei 1955: onze zeven snelboten, 
wegens plaatsgebrek, op een niet ortho
doxe manier gemeerd aan het kleine 
steigertje te Sankt-Goar. 

V w •' ». 'j'i" \ 

1 ^ ^ ^ 

Foto' R. Coulier 

22 juni 1955: rustpauze aan het zwembad; links kwartiermeester R. Coulier en naast 
hem onze wapenmeester 1ste meester Verlet; op de achterzijde paviljoenen van de 
officieren. 

Onze commandant LTZ Seghers 
bood ter gelegenheid van zijn 
afscheid van het Rijnflottielje en 
ook van de Zeemacht, op zijn 
kosten, een feestelijke meergangen-
maaltijd aan aan alle onderofficieren 
en officieren, met inbegrip van hun 
dame (althans voor de gehuwden!). 
Merkwaardig is dat niemand van 
de oudgedienden nog weet wanneer 
hij exact vertrokken is; ook ik niet 
alhoewel ikzelf zijn verhuis gedaan 
heb met een vrachtwagen van de 

type Decca 70713. Op de zes eerste 
boten werd eveneens dat gestroom
lijnde platenwerk geplaatst als 
bescherming tegen de tocht voor 
de roergangers, waarmee de Libe
ration, de Ourthe, de Rupel en de 
Dender reeds waren uitgerust. 

Wordt vervolgd 

10M(b.d)R F Coulter 

'•' Op 1 januari 1957 trad, ingevolge het toenemend gebruik van radar, artikel 80 van het politiereglement voor de Rijn, met betrek
king op zekere inbreuken, afwijkingen en tekortkomingen voor een veilige navigatie, in voege. Voortaan was het verboden voor 
de roerganger van een varende eenheid het radarscherm te gebruiken; dat moest verplicht door een andere persoon gebeuren. 
Bovendien moesten zowel de roerganger als de gebruiker van het radarscherm een bewijs van praktische navigatle-ervaring 
met radar overleggen. Onze Rijnloodsen hadden echter nooit een radaropleiding gehad; specialisten op dat gebied waren niet 
voorzien In ons smaldeel. Eenmaal werd radaroperator gezonden maar dat was hopeloos; enkel de flottieljeleider bleek in orde, 
maar dat beperkte zich tot één boot en dan nog voor zover hij aanwezig was. Het gebruik van de radar was nog zeldzaam in die 
tijd en bovendien waren de toestellen van toen niet te vergelijken met de huidige; na kort gebruik waren ze dikwijls defect omdat 
de zware behuizing van de radarblok, die waterdicht was, een gebrek aan koeling had. 
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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 XXème siècle (XXV) 

LA PÉRIODE 1870-82 

Notre étude aborde maintenant une 
période a la fois tres interessante 
mais bien triste pour nos armements 
ostendais, en plein déclin. De fait, 
toute la marine marchande beige 
l'était. Mais peut-on expliquer 
pourquoi notre flotte retomba a 
un nombre de navires inférieur a 
70? Ce chapitre correspond done a 
1'agonie des demiers grands arme
ments ostendais. 

Nous pensons que la situation était 
suffisamment complexe que pour 
ne pas imputer cette degradation a 
une seule cause. Il y eut d'abord 
des effets politiques. Et en poli
tique intérieure pour commencer, 
les libéraux étant battus par les 
catholiques aux elections de juin 
1870. Cette année s'était pourtant 
bien engagée, et en particulier a 
Anvers, oü, «grace» aux retombées 
de la guerre de franco-prussienne 
de 1870, plusieurs ports furent 
fermés; on y assista done a un grand 
nombre d'arrivages et les analystes 
purent conclure que 1'année avait 
été exceptionnelle «pour le com
merce et 1'industrie dans le pays 
tout entier». A Bruxelles même 
arriva un premier trois-mats et on 
enregistra 166 navires a l'entrée. 
Mais la plupart étaient anglais... 

Et voila une deuxième cause du 
déclin de notre marine: tout comme 
100 ans plus tard, certains pensai-
ent déja que le pavilion avait moins 
d'importance que les ports... Le 
pourcentage des marchandises 
transportées sous d'autres pavilions 

s'amplifia et bien des lignes étran-
gères virent le jour a cette époque. 
De 1871 a 1880, le pavilion beige 
ne représentait même pas 12% par 
rapport a celui de l'Angleterre. 
Le manque de debouches favorisa 
comme d'habitude la speculation. 
En 1875, le mouvement maritime 
beige était en baisse de 50% par 
rapport a 1870-71. Ce sont sur-
tout nos importations qui furent en 
recession, entre 1872 et 1875, et les 
joumaux parlèrent de crise ou de 
marasme dès 1874. 

Un autre aspect est lié au passage 
de la voile a la vapeur, phénomène 
qui se manifesta en Belgique bien 
plus tot que dans les pays voisins. 
1878 fut la première année avec 
un nombre de vapeurs belges 
supérieur a celui des voiliers. 
Mais les steamers réclamaient des 
besoins plus pointus en matière 
d'aménagements portuaires et avai-
ent des tonnages généralement plus 
élevés que les voiliers, du fait de la 
«place perdue» pour leurs machines 
et le charbon. D'oü nécessité pour 
les ports d'offrir des tirants d'eau 
plus élevés, un handicap insur-
montable pour Ostende a l'époque. 
Même les nouveaux services 
transatlantiques qui virent le jour a 
Anvers connurent des échecs reten-
tissants; le «cubage» manquait du 
fait que l'on n'exportait pratique-
ment que des produits finis, done 
des marchandises «lourdes». 

Il fallut attendre 1879 pour voir une 
reprise; certains l'attribuèrent pour 
une part au nouveau gouvernement 
liberal de Frère-Orban mis en place 

en juin 1878... Mais en dépit de ce 
qui vient d'etre écrit, de nombreu-
ses compagnies belges nouvelles 
virent le jour a Anvers et d'autres se 
développèrent, comme la Red Star 
Line, la White Cross Line de Stein-
mann & Ludwig, et les armements 
David-Verbist et T. C. Engels; mais 
toutes ces entreprises avaient opté 
résolument pour les steamers bien 
que la demière eut encore plusieurs 
voiliers en operation entre 1876 
et 1884. Notons enfin l'essor des 
lignes allemandes, en nette crois-
sance a Anvers, et l'établissement 
en notre métropole en fin de decade 
de la compagnie anglaise Lamport 
Holt, qui développera une flotte 
importante sous pavilion beige. 

Nous avons pris 1882 comme date 
butoir pour ce chapitre du fait de 
la disparition progressive de quasi 
tous les armements ostendais. En 
effet, nous verrons qu'il ne sub-
sistait en 1882 que Roger-Löhr et 
Halewyck, tandis que deux mai-
sons armèrent alors encore chacune 
un voilier: Desmedt-Lambrechts 
et Van der Heyde-Janssens. 

Dès 1870 a Anvers, les impor
tations de froment, laines, riz et 
pétrole furent en accroissement 
exponentiel. De fait, celles en 
provenance des États-Unis étaient 
en plein développement. Le com
merce reprit de plus belle après la 
crise, en 1879. Or a Ostende, ces 
importations revêtaient toujours le 
même caractère tres «local» que 
pendant la période précédente: du 
sel d'Hyères et du Portugal, et de 
la houille anglaise. Nous pouvons 
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cependant noter un accroissement 
des entrees de mineral, de soufre 
et de suif, de même que de bols du 
Nord, ainsi qu'un petit nombre de 
produits «nouveaux» tels le gou-
dron OU le fer. 

Le nombre de navires de mer chuta 
de maniere significative et defi
nitive: alors que le port comptait 
encore 25 navires au Ier janvier 
1870, ce nombre n'était plus que 
dix cinq ans plus tard et cinq seu-
lement au Ier janvier 1880; il passa 
a 6 en 1882 et se maintiendra a ce 
niveau encore en 1885. 

En d'autres termes, Ostende qui 
représentait encore 30% de nos 
navires en 1870, pourcentage qui 
constitue néanmoins son plus beau 
«score», n'en avait même plus 8% 
en 1880 et quelque 8,4% en 1885.... 
Les statistiques du début des années 
70 étaient par ailleurs trompeuses: 
de fait, en 1870, sept navires osten-
dais étaient a la chaine. Et on n'en 
comptait déja plus que 20 au total 
a la fin de l'année 1871. Au Ier 
janvier 1875, il n'y en avait plus 
que 11 dont plusieurs en cours de 
désarmement. Et le nombre tomba 
a 5 au 1/1/1880. 

Qu'était-il done arrive a nos grands 
armements? lis avaient tout simple-
ment disparu, pour la plupart avec 
le «chef» de la familie: nous savons 
que les Serruys n'opéraient plus 
qu'aux Pays-Bas depuis longtemps, 
mais jusqu'en 1871, aimée quand 
liquidèrent également Van Cuyl 
et Duclos-Assandri, sauf pour leur 
DON JU AN, qu'ils gardèrent jus
qu'en 1879. Mais Van Iseghem 
disparut en 1872, suivi de Denduyts 
et Lanczweert en 1875. Pour ce qui 
concerne les plus petits armements, 
Vroome n'armait plus de navire de 
mer depuis 1870 et Royon depuis 
1875; Carbon liquida en 1876 et 
Muyilaert en 1877. Après 1880, il 
restait encore Roger-Löhr, Valcke 
et Pede, mais les deux demiers dis-
parurenten 1882... 

Au cours de ces 12 années, seules 
quelque rares entreprises se ris-
queront encore dans l'aventure de 
l'armement, telles J-C. Muyilaert, 
Halewyck, A. Pede et J. & L. 
Dossaer & C°. Nous les passerons 
en revue dans les monographies 
qui suivent. Par ailleurs, notons 

que Jos. Pieters, ancien armateur 
a Ostende de 1834 a 1845 et qui 
s'était ensuite établi a Anvers en 
association avec Orban, avait créé 
dans cette dernière ville une maison 
de courtage. Plus tard, avec son ami 
André Ocket, il y fonda le «club 
des Ostendais». Cette institution 
et sa maison de courtage existaient 
toujours en 1878! 

Enfin, l'État, et plus tard une école 
armeront deux grands voiliers dans 
les années 80; nous y reviendrons. 

Mais commengons par évoquer la 
pêche pour faire une dernière fois 
le point dans le cadre de cette étude. 
Notons pour commencer que les 
«cas ambigus» s'étaient multiplies 
tant a Nieuport qu'a Ostende; nous 
en évoquerons encore plusieurs 
avant la fin du siècle. Mais nous ne 
pouvons pas sérieusement compter 
au nombre des navires de mer de 
la marine marchande les quelques 
navires de pêche qui ne firent 
jamais qu'un ou deux voyages au 
petit cabotage tels le FORTUNIO 
N° 5 a la fin de 1876 ou encore les 
MADAME ANGEOT et PIERRE 
DEFER en 1882 et déja évoqués, ni 
les cutters JEAN VAN ISEGHEM 
et DAMIDE, même s'ils sont repris 
respectivement aux listes officielles 
belges de 1888 et 1889 a 1890. Il y 
aura encore les cas de la LOUISE 
MARIE, voilier de 97 tonnes de 
Van de Walle, vers 1896 et du 
dandy cutter de 60 tonnes STAN
DARD, en 1900/01. 

En 1869, les statistiques belges 
nous apprennent qu'il y avait en 
Belgique 149 navires de pêche au 
31 décembre; 4 avaient été cons-
truits et armés cette année pour 
compenser 4 pertes, et une unite 
fut démolie. Mais ces statistiques 
ne correspondent pas aux nombres 
rapportés dans les joumaux d'épo-
que. En 1871, ceux-ci font état de 
13 bateaux de pêche a Anvers, 50 
a Blankenberghe, 30 a Heyst, 22 a 
Adinkerke. Nieuport en comptait 6 
plus le fameux DOGGER-BANK, 
qui servait encore au cabotage en 
hiver; ces listes les disent tous appar-
tenir a L. Gommers. A Ostende, on 
en dénombrait non moins de 180, 
et il y en avait en construction aux 
chantiers de la Veuve Panesi, chez 
Philippe Orlandini, Désiré Orlan-

dini et chez la Veuve Royon. Le 
port d'Ostendecomptait encore 179 
bateaux de pêche a la fin de l'année 
1872, mais ce nombre tomba a 142 
un an plus tard. Un journal exprima 
quelques comparaisons; il donne 
pour Blankenberghe 60 bateaux 
non pontes avec un equipage de 5 
hommes en 1836, contre 52 a la fin 
de 1872; par contre, a Heyst, il y 
aurait eu une douzaine de ces cha-
loupes en 1836, et 30 au 31 décem
bre 1872. A cette date. La Panne 
comptait 24 chaloupes non pontées. 
A la fin de l'année 1876, Nieuport 
comptait 12 bateaux de pêche dont 
5 appartiennent a L. Gommers 
6 C°, y compris les DOGGER-
BANK et VOORTGANG, a comp
ter respectivement jusqu'en 1876 et 
1874 dans les navires de la marine 
marchande car ils entreprenaient 
des voyages au commerce en hiver; 
un de ces 12 bateaux était armé par 
Arthur Meynne. Par comparaison, 
au 31 décembre 1876, Anvers avait 
8 bateaux de pêche et 2 en construc
tion, Blankenberghe 49, Heyst 29, 
Adinkerke 25 et Ostende 147. Deux 
ans plus tard, ces nombres étaient 9, 
53, 28, 29 et 153, plus 9 a Nieuport. 
De ces 9 demiers, 5 appartenaient a 
L. Gommers et un a J. Gommers. A 
la fin de 1880, Nieuport ne comptait 
plus que 5 navires de pêche, plus 12 
chaloupes non pontées; mais 5 de 
ces demières étaient a la chaine... 

Pendant cette decade, notons quel
ques noms d'armateurs important a 
la pêche a Ostende: 

- Th. Hamman, membre de la 
chambre de commerce déja en 
1858 et qui avait un chantier en 
1878-80; fort important depuis 
1872; 

- Auguste Pede, associé a Lauwe-
reins depuis 1876; 

- D. Pieters, jusqu'en 1877; 

- J. De Boninge que nous avons 
déja évoqué plus haut, et qui est 
toujours le «numero 1»; 

- A. et P. Vroome, également fort 
importants et traites plus haut; 

- L. Claeys; 

- J. Muyilaert & C° depuis 1876; 

- Casteels-Decoene depuis 1876; 
une monographic lui est consa-
crée. 
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En fin de période, notons encore 
quelques nouveaux noms, dont A. 
Royon, F. Vande Walle, et J. & L. 
Dossaer, que nous traitons sépa-
rément ici. Pour Nieuport, nous 
renvoyons Ie lecteur a la monogra-
phie concemant L. Meynne et L. 
Gommers. 

Au port d'Ostende fut creusé dès 
1870 Ie «schuilhaven», doek Mon
tgomery de nos jours, après avoir 
abattu les anciens murs d'enceinte. 
Get endroit servait depuis 1830 de 
lieu d'atterrage pour les petites 
unites et de refuge pour les plus 
grands navires. La construction des 
«nouveaux bassins du commerce» et 
de l'estacade constituaient des lieux 
de promenade pour les touristes en 
1873-75; leurs emménagements 
ne furent définitivement terminés 
qu'en 1885. Les toutes premières 
photos de type «carte postale» 
témoignent de cette époque. 

Nous avons évoqué plus haut la 
tentative d'une «relève» de la voile 
par la vapeur en 1872 par l'arme-
ment du vapeur EMMA entrepris 
par Lanczweert. Mais en 1874, 
on ne se souvenait plus que de son 
échouement dans l'écluse Leo
pold... 

Bien sur, il y avait les malles-
postes du service Ostende-Dpu-
vres, mais ces navires de l'État 
étaient alors encore tous des 
vapeurs a aubes a tirant d'eau 
relativement faible et destines 
principalement aux passagers. 
Gependant, dès 1880, on remar-
que dans la liste des arrivées au 
port d'Ostende de timides appa
ritions de vapeurs anversois. Il 
faut dire que l'hiver 1879-80 
fut catastrophique a Anvers oü 
l'Escaut resta bloqué par les 
glaces pendant plusieurs semai-
nes. Alors que les plus grands 
navires tels ceux de la Red Star 
Line restaient bloqués a Flessin-
gue, de plus petites unites comme 
1'ALEXANDRE SMYERS (1263 
tonnes brutes pour un tirant d'eau 
de 7,21 metres) se risquèrent a 
Ostende. Nous retiendrons en 
particulier plusieurs visites au 
cours de l'année 1880 des vapeurs 
CONGHA et BARGA de l'arme-
ment Cockerill, qui servaient au 
transport de mineral de Bilbao a 
Anvers. 

Et nous passons enfin aux quelques 
monographies relatives aux «arme-
ments nouveaux»: 

Jacques Corneille Muyllaert 

Nous avons retrouvé plusieurs 
capitaines ostendais du nom de 
Muyllaert dont les initiales furent 
«H.», «F.» et «J. C.», mais nous 
ne savons pas s'ils appartinrent a 
la même familie. Le plus ancien 
dans cette fonction fut celui qui 
commanda l'EGLIPSE de Denduyts 
entre 1842 et 1845. Vers la même 
époque, entre 1844 et 1846, nous 
trouvons F. Muyllaert, en charge 
du VIGILANT du même Denduyts. 
En 1855, après ses grandes repara
tions, la MINERVA de De Rudder 
fut egalement confiée a un capitaine 
Muyllaert, qui la garda jusqu'en 
1857; on le dit «H.» Muyllaert. 
Ensuite, nous retrouvons celui que 
nous pensons être Jacques Gomeille 
Muyllaert, capitaine chez l'armateur 
Ed. Van Cuyl & C°. Il commanda 
leur MATHILDE de 1857 a 1864, 
puis la SOPHIA de 1864 a 1865, 
puis a nouveau la MATHILDE, et 
enfin il prit le commandement du 
trois-mats barque EDMOND, nou
velle unite de eet armement, le 9 mai 
1865, qu'il garda jusqu'en 1871. 

G'est peu après qu'il devint arma-
teur, d'abord par 1'achat du brick 
PETER de 257 tonnes, en 1873. 
Nous ne connaissons ni I'origine 
ni le sort de ce navire, qui disparaït 
déja des listes en 1874. Jacques 
Gomeille profita ensuite de la liqui
dation de 1'armement Louis Den
duyts pour lequel il avait navigué, 
en rachetant la goélette ECLIPSE 
en 1874 et le trois-mats barque 
HÉLÈNE en 1875. Mais ces deux 
navires ne firent qu'une courte car
rière de deux ans chacun chez J. 
Muyllaert & C°. 

Pour ce qui conceme l'EGLIPSE, 
il existe une controverse en ce sens 
que les registres du Bureau Veritas 
l'attribuent en 1874 et 1875 au 
brugeois L. Vandepitte. Le navire 
était déja en cours de désarmement 
a la fin de l'aimée 1875, après avoir 
subi des grandes reparations. 

Nous n'avons par ailleurs jamais 
trouvé d'autre reference au nom 
Vandepitte, si ce n'est en 1875, 
comme patron du bateau de pêche 

VIJF GEBROEDERS de la veuve 
J. Dossaer; mais en 1876, les listes 
attribuent un certain J. Vandeputte 
comme patron de cette embarcation. 
En 1878, un Auguste Vandeputte 
était patron d'une autre unite des 
Dossaer. L'EGLIPSE était restée 
en activité pour Denduyts certaine-
ment jusqu'en 1867, puis mise a la 
chaïne en 1871; le navire fut vendu 
en décembre 1874. 

En février de l'année suivante, nous 
avons retrouvé trace de voyages 
vers l'Angleterre; son capitaine 
était alors E. Van den Broucke, qui 
avait navigué pour compte de Lan
czweert. Le navire subit de grandes 
reparations en 1875 et le 5 novem-
bre, les joumaux annon^aient 
qu'il serait vendu publiquement a 
Ostende par huissier; l'EGLIPSE 
était désarmée en décembre 1875 et 
fut vendue en 1876 «a l'étranger». 

Le trois-mats barque HELENE était 
quant a lui a la chaïne déja depuis 
1871; une source le dit cependant 
rebaptisé CÉSAR GODEFROY 
pour une courte période en 1872. 
Bien que Muyllaert l'arma de 1875 
a 1877, et que les listes indiquent 
qu'il fut lui-même capitaine de ce 
navire après des reparations subies 
en 1875, la barque était a nouveau a 
la chaine fin 1876. L'HÉLÈNE fut 
probablement vendue, en 1877. 

Nous avons encore trouvé mention 
dans les listes d'arrivées a Ostende 
que Muyllaert fut capitaine du cutter 
ETOILE DE LA MER de la maison 
Halewyck du mois d'aoüt a décem
bre 1875. Après 1877, il est vrai 
que nous ne trouvons le nom Muyl
laert que dans les listes des patrons 
de navires de pêche ostendais. De 
fait, il armait déja des chaloupes 
depuis 1874 sans doute et certaine-
ment en 1875, et en possédait une 
dizaine en 1881. Notons au passage 
au nombre des patrons entre 1876 
et 1880 E. De Rette, peut-être de la 
familie du capitaine qui commanda 
l'UNION de Denduyts de 1859 a 
1871; et Lauwereins, d'une familie 
associée a Auguste Pede. 

Il semble done que notre capitaine 
s'était encore «recycle». Toujours 
est-il qu'en 1901, il acheta a nou
veau un navire plus important, 
qu'il arma jusqu'en 1903: le trois-
mats goélette de 136 tonnes nettes 
MATHILDE. Gette unite fut enre-
gistrée le 3 aoüt 1901 et revendue 
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a un armement allemand de Ham-
bourg en 1903. Devenu BERTHA 
ELISABETH, le navire fut revendu 
le 27 mars 1916 a une maison sué-
doise, mais nous ne connaissons pas 
son sort ultime. 

Nous retrouvons plus tard le capi-
taine J. Muyllaert en charge du 
vapeur RUBY SCHULTZ de 729 
tonnes, appartenant a la Schultz 
Steamship C° d'Anvers, qui fit nau-
frage le 12 février 1904 a trois miles 
au nord de Flamborough Head, lors 
d'un voyage de Middlesbrough 
a Valencia et Cullera, chargé de 
sulfate et de nitrate. La dernière 
mention que nous ayons trouvé 
concemant un capitaine Muyllaert 
est dans I'histoire de I'armement 
Dens; il fut en effet capitaine de 
la PRINCESSE MARIE-JOSÉ 
depuis son lancement en 1909, et 
toujours au debut de la première 
guerre mondiale, quand le navire 
fut torpillé et coulé par rUB4 le 29 
juillet 1915. 

Halewyck 

Nous n'avons retrouve concemant 
les Halewyck d'Ostende que deux 
informations au sujet de leurs Hens 
avec d'autres armateurs ostendais: 
ils armèrent un navire pour le trans
port de homards et firent partie de 
la descendance des Hertoghe et 
Royon, tout comme d'une branche 
des Van Iseghem. 

En effet, Joannis-Baptista Hertoghe 
épousa Joanna Jacoba Löhr, appa-
rentée a Roger-Löhr, armateur a 
la pêche a Ostende; leur fille, Julie 
Fran?oise Hertoghe (1762-1847) 
épousa le 17 septembre 1782 le dis
tillateur ostendais Jacques Frangois 
Serruys (1759-1824); ce couple 
eut 11 enfants, dont Edouard Jean 
(1786-1834) qui vivait a Rotterdam, 
oü il épousa en février 1816 Émilie 
Henriette Van der Heyde (1798-
1852), d'une autre familie d'ar-
mateurs ostendais; cette dernière 
était une fille de Balthazar-Jean et 
Anne van Autrye. Nous traiterons 
des Serruys et Van der Heyde dans 
d'autres études. 

Par ailleurs, Philippe Hertoghe 
(1764-1828), sans doute un frère 
de Julie Frangoise, épousa Marie 

Belpaire, née en 1792 et décédée a 
Anvers en 1881. Ce couple eut au 
moins une fille. Marie, qui épousa 
Louis Royon; c'est au sujet de 
celui-ci qu'un auteur indique que 
sa postérité comporte des Van 
Iseghem et Halewyck, mais nous 
n'avons pas encore retrouve ces 
genealogies. Nous savons par 
ailleurs que les Royon étaient déja 
connus comme armateurs a la pêche 
a Ostende en 1820; un certain «G.» 
Royon est encore listé en 1845-47 
comme armateur a la pêche. 

D'autre part, les Royon possédaient 
encore un chantier naval a Ostende, 
du cóté sud du troisième bassin; en 
1838, on trouve trace d'un chantier 
«Laureys & Royon», tandis que 
d'autres notes reprennent un certain 
«Ch.» OU «Th.» Royon, comme 
constructeur de navires de mer. 
Mais re venons ici a Halewyck-
Royon, armateur. 

Ce demier n'arma qu'un seul navire 
repris aux registres du Bureau Veri
tas: l'ÉTOILE DE LA MER, 
goélette lancée comme ROSA
LIE MATHILDE en 1869 par le 
chantier Panesi, reprise en 1871 a 
1'armateur ostendais Van Duyfhuis 
par Royon-Hertoghe & C° et 
répertoriée depuis 1875 comme 
«cutter» (visserijkotter) appartenant 
a Halewyck-Royon. 

De fait, la ROSALIE MATHILDE 
fut reprise en 1871 et rebaptisée 
ÉTOILE DE LA MER par Royon-
Hertoghe & C°; cette dernière fut 
reprise ensuite par M. Halewyck-
Royon en mars 1875. Le cutter 
resta aligné entre la Norvège 
et Ostende pour y apporter des 
homards vivants. 

De 1871 a mars 1875, le capitaine 
de l'ÉTOILE DE LA MER fut J. 
Artoe. En mars, la goélette passa 
au chantier pour être doublée en 
zinc et allongée; depuis, elle fut 
qualifiée de «cutter» et son tonnage 
passa a 78 tonnes. J. Muyllaert en 
fut le capitaine de 1875 a 1876; il 
fut remplacé par P. Sesée qui avait 
commandé l'ONDINE de Valcke. 
Sesée fut remplacé a son tour en 
1879 par J. Fisher. Le cutter fut 
caréné en 1897; notons pour la 
fin de sa carrière qu'elle fut com-
mandée par la capitaine Eugene 

Billiaert, un «ancien» de la pêche 
qui avait servi pendant presque 
trente ans les Naemlooze Maats
chappij et I'armement Meynne de 
Nieuport. Le cutter ÉTOILE DE 
LA MER disparaït des listes belges 
en 1905. Sa perte en 1904 est indi-
quée dans les registres du Bureau 
Veritas sans en préciser la date. 

En 1934, la firme Halewyck & C° 
langa au «spuikom» l'élevage des 
huitres «ostendaises». 

Nous savons encore qu'il y eut 
au moins deux capitaines du nom 
Halewyck, malheureusement dont 
1'initiale du prénom était chaque 
fois «J.» et nous n'avons pu les 
différencier. «J. père» commanda 
le brick GOUVERNEUR BARON 
DE VRIÈRE et la barque ALIDA 
de 1'armateur Chantrell entre 
1853 et 1865. L'armement Den-
duyts confia entre 1854 et 1871 
plusieurs commandements au fils: 
VIGILANT, ECLIPSE, VICTOR 
et ROSALIE. 

A. Delporte 

GEORGES LECOINTE 
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De schipbreuk van de kotter Princess of Wales en 
de schoener l'Aventure (X) 

Met een vlot naar Roi Charles 

Fotheringham vindt dat spijts hun 
rancune de mensen van Maisonpier-
res ook recht hebben op verbetering 
in hun levensvoorwaarden en dat 
Lesquin zijn ontdekking aan de vier 
moet gaan kenbaar maken. En dat 
doet hij ook. Hij klopt bij hen aan en 
toont de geslaagde pot. Ook legt hij 
hen uit waar ze het materiaal kunnen 
vinden en op welke wijze de aarden 
potten kunnen vervaardigd worden. 
De mannen van Maisonpierres laten 
Lesquin uitpraten en tonen zich 
erkentelijk voor de stap die Maison-
roches in hun richting zet. Maar hun 
enthousiasme is niet erg groot; de 
potten kunnen hen niet echt van nut 
zijn, leggen ze uit, want ze hebben 
heel andere vooruitzichten. Sedert 
de scheiding van veertien dagen 
geleden hebben ze het plan opgevat 
een vlot te bouwen om daarmee naar 
het nabijgelegen eiland Roi-Char-
les te zeilen, waar ze hopen betere 
overlevingskansen te hebben dan op 
Chabrol. Van de rondvaart rond dit 
eiland, kort voor hun stranding met 
de Aventure op Chabrol, hadden ze 
inderdaad onthouden dat het toegan
kelijk leek, meer groen vertoonde 
en een blijkbaar meer geschakeerde 
dierenwereld kende. Ook uit het 
ontdekkingsverhaal van Marion-
Dufresne was dit duidelijk naar voor 
gekomen, ook al hadden ze dat niet 
gelezen. Ze hadden er op Ile-de-
France wel over horen praten. 

Lesquin is begrijpelijkerwijs 
nieuwsgierig om het scheepje te 
zien dat de vier mannen in die 
tussentijd hebben geconstrueerd. 
Als materiaal zijn elementen van 
de scheepswatervaten gebruikt, 
aaneengebonden en bedekt met de 
alomtegenwoordige vellen van de 
zeeolifanten. Het is maar een povere 
structuur. Lesquin tracht daarom de 
maimen de geplande onderneming 
uit het hoofd te praten. Het Ile-
du-Roi-Charles is wel 18 mijlen 
ver en niet altijd zichtbaar onder de 

permanente mistbanken die beide 
zustereilanden plegen te overdek
ken. Er is de hevige branding op de 
kusten, die ook de Aventure parten 
heeft gespeeld en een landing toen 
onmogelijk had gemaakt. En de 
uiterst gevaarlijke noordwestenwin
den, de noroits, benevens de invloed 
van de equinox iale stromingen in dit 
gebied. Het risico om te pletter te 
slaan tegen de klippen, maar ook om 
voorgoed af te dwalen in de onme
telijke Indische oceaan, is bijzonder 
groot. Maar de mannen blijven doof 
voor zijn raadgevingen en opmer
kingen. Ze willen van dit eiland 
weg en liefst zo vlug mogelijk. 
Voor een deelname aan de expeditie 
naar de drie valleien zijn ze niet te 
vinden. Toen hebben ze angst voor 
de gevaren uit de onmiddellijke 
omgeving. Omdat het initiatief van 
de officieren was uitgegaan? Wel
licht! Want nu het idee van henzelf 
komt storten ze zich hals over kop 
in een avontuur naar het totaal 
onbekende. Alle angst is weggeval
len. Bij het eerste teken van goed 
en kalm weer, zeggen ze, willen 
ze afvaren. Lesquin wenst hen dan 
maar het beste toe ook al is het voor 
hem duidelijk dat ze een zekere dood 
tegemoet gaan. Fotheringham aan 
wie Lesquin het nieuws heeft over
gebracht deelt helemaal de mening 
van zijn luitenant. Ook hij vindt het 
een ondoordachte onderneming. De 
Hollander daarentegen ziet het met 
gans andere ogen. Voor hem mogen 
zijn voormalige aanranders gerust te 
pletter lopen op de rotsen. Hij zou 
het zelfs een verdiende straf vinden 
wegens de behandeling die hij van 
hen te verduren kreeg. 

De vier duivels, zoals Metzelaar 
de vier bewoners van Maisonpier
res is gaan noemen, trekken op 
17 december hun vlot de baai in 
en nemen erop plaats. Als zeil 
hijsen ze een groot zeeolifantenvel. 
De bewoners van Maisonroches 
hebben het vertrek gezien en zijn 
naar buiten gekomen. Onder een 
gunstige wind verwijdert het vlot 

zich vrij vlug van de oever. Het is 
nochtans zwaar beladen met de vier 
mannen en al het materiaal dat hen 
op Roi-Charles van nut zou kunnen 
zijn. Fotheringham en zijn maats 
beklimmen dan de nabije bergen 
van Les Santons om van daaruit de 
tocht verder te kunnen gadeslaan. 
De mannen van het vlot hebben 
alleszins geluk met het weer. Het 
is niet te winderig en de hemel is 
open. Toch zien de kapitein en 
Lesquin in de verte al mist opda
gen. Dat voorspelt niet veel goeds. 
Wanneer het bootje uit het zicht 
is verdwenen dalen de mannen 
de berg af allesbehalve gerust in 
de afloop. Ze voelen zich in hun 
mening gesterkt wanneer weinig 
later de wind begint aan te wak
keren uit een zuidelijke hoek. Met 
deze windrichting, weten ze, is het 
voor de schepelingen onmogelijk 
om aan land te gaan op de noordkust 
van Roi-Charles. Ze kunnen even
min terugkeren. Tegen de avond is 
de wind al aangezwollen tot storm-
kracht. Het is zo goed als zeker dat 
de vier mannen door de golven zijn 
verzwolgen, 's Anderendaags is de 
wind alweer gedraaid, ditmaal naar 
het noordwesten. Hij blaast wel 
niet zo hevig maar de zee staat toch 
zeer hoog. Zeker van het teloor
gaan van het vlot en zijn bemanning 
begeven Fotheringham en zijn met
gezellen zich naar Maisonpierres 
om te zien wat de mannen hebben 
achtergelaten dat henzelf te pas 
kan komen. Het is niet bijster veel 
doch het is vooral de houten deur 
die hen interesseert. Ze nemen 
die mee naar hun eigen woning en 
voorzien ze langs de binnenkant 
van twee extra vergrendelingen. 
Die hebben vooral hun nut tegen de 
opdringerigheid van de vrouwelijke 
zeeolifanten die de afgelopen dagen 
al eens tot in hun huis waren door
gedrongen. 

Rond middernacht wanneer ze voor 
het eerst in een goed afgesloten 
ruimte kunnen slapen worden ze 
plots opgeschrikt door luid geroep 

NEPTUNUS MAART - MARS 2008 5 5 



en hevig gebonk op de deur. 
Lesquin en Fotheringham grijpen 
naar hun messen maar krijgen niet 
eens de tijd wat dan ook te onder
nemen tegen de overvallers. Deze 
dringen Maisonroches binnen, 
vernietigen alles wat binnen hun 
bereik komt, de aarden potten van 
Lesquin inbegrepen, en druipen dan 
terug af met de deur en een pak oli-
fantenvellen. De daders, niemand 
zou het nog verwacht hebben, zijn 
de vier mannen van Maisonpierres 
die onverhoeds terug ten tonele 
verschenen, tegen alle logica in. 
Het is alleszins een weinig fraaie 
terugkeer. De schade in de hut is 
aanzienlijk. De drie mannen zijn 
razend. Vooral wegens de onbe
schofte manier waarop de schepe
lingen hun terugkeer zijn komen 
aankondigen. Ze hadden evengoed 
een beleefder wijze kunnen beden
ken om weer in het bezit van hun 
zaken te geraken. Fotheringham 
en Lesquin zouden geen officieren 
zijn dat ze dit gebeuren blauw-
blauw kunnen laten. Ze besluiten 
's anderendaags een tegenbezoek 
te brengen aan Maisonpierres. Bij 
het aanbreken van de dag voegen 
ze de daad bij het woord. Maar 
ze vertrekken niet ongewapend 
want de anderen konden wel eens 
wat in het schild voeren. Lesquin 
voorziet zich van zijn jagersmes 
en neemt een lans in de rechter
hand. De kapitein pakt een stok. 
De Hollander is nog het meest in 
zijn schik met de geplande veld
tocht. Hij heeft een knots gemaakt 
en sleurt eveneens een zak stenen 
mee teneinde, zegt hij, op alles 
voorbereid te zijn en de vijand te 
verbazen. Aldus uitgerust trekken 
ze op naar Maisonpierres. Lesquin 
neemt het initiatief en begint op de 
nieuw geïnstalleerde deur te klop
pen. Het is de Spaanse bootsman 
Aline die openmaakt en op barse 
toon vraagt wat er aan de hand is 
en wat ze willen. Lesquin reageert 
onmiddellijk en richt vliegensvlug 
de punt van zijn lans op het hart 
van Aline: ze moeten onmiddellijk 
het pak huiden terughebben dat 
vorige nacht uit Maisonroches werd 
gestolen en die ze nodig hebben om 
kleren te maken. Zoniet, vervolgt 
de luitenant, zal hij niet aarzelen de 
lans in zijn borst te boren. Aline's 
kameraden zijn opgesprongen om 
hem ter hulp te komen maar een 
snelle beweging van Lesquin met 

de lans laat aan duidelijkheid niets 
over. Ze deinzen terug en gooien de 
huiden buiten de woning. Dan laat 
Lesquin de bootsman los en trekken 
ze zich op enige afstand terug. Van 
buitenaf richt Fotheringham nu het 
woord tot de muiters. Hij wil weten 
waarom ze zich deze nacht zo onbe
schoft hebben gedragen. De Span
jaard komt daarop weer naar buiten 
en begint het verhaal van hun avon
tuur te vertellen. Reeds kort na hun 
vertrek waren ze de speelbal van 
de elementen geworden. Het vlot 
was hoegenaamd niet bestuurbaar 
gebleken en het zeil al spoedig 
beschadigd door de kracht van de 
wind. Aldus overgeleverd aan de 
elementen hadden ze vierentwintig 
uren rondgezwalpt, steeds verder 
noordwaarts tot ze geen eiland 
meer konden zien. Het draaien van 
de wind werd hun geluk. Daardoor 
werden ze opnieuw zuidwaarts 
gedreven en bereikten ze het zuide
lijke uiteinde van Chabrol. Tegen
over de kopervallei werd hun vlot 
tegen de klippen geslagen, waarna 
ze met bovenmenselijke inspan
ning en veel geluk in de Baie du 
Radeau op het strand belandden. 
De reisbeschrijving van de kapitein 
en Lesquin indachtig wisten ze 
ongeveer waar ze zich bevonden 
en konden ze zich zo oriënteren op 
de Vallée du Naufrage. Ze waren 
onmiddellijk op stap gegaan en bij 
hun huis toegekomen rond mid
dernacht. Toen ze dit leeggehaald 
zagen en zonder deur, ontstaken 
ze in zulke woede dat ze beslo
ten alles in Maisonroches te gaan 
terughalen en daar de boel kort 
en klein te slaan. Wat dan ook 
gebeurde. Fotheringham antwoordt 
hierop dat ze de deur en de andere 
zaken alleen maar uit Maisonpier
res hadden weggenomen omdat ze 

ervan overtuigd waren dat zij toch 
niet van de tocht zouden weerke
ren en zodoende was de deur van 
groter nut voor de overblijvenden 
op Chabrol. Hun manier van 
optreden, vervolgt de kapitein, had 
de indruk gegeven dat ze zich niet 
alleen wilden wreken maar tevens 
doden. Deze onverantwoorde daad, 
besluit hij, is met geen verontschul
diging uit te wissen. Zo de mannen 
van Maisonpierres ooit een tweede 
operatie als deze durven op te zetten 
dan betekent dat niets minder dan 
een oorlogsverklaring, die zal uitlo
pen op de dood van allen. Daarop 
trekken beide groepen zich in hun 
respectievelijke woningen terug en 
kan Lesquin terug aan de slag voor 
de fabricatie van nieuwe potten. 

Tegen het eind van december 
beschikt de groep van Maison
roches over in totaal acht grote 
stevige potten en kruiken. Ook de 
mannen van het andere huis leveren 
zich aan dezelfde werkzaamheden 
over. Ze komen en gaan voortdu
rend in de richting van de Caveme 
Bleue om leem te halen. Kerstmis 
en Nieuwjaar zijn voor de bewoners 
van beide huizen aanleiding om te 
mijmeren. Over thuis, de weidse 
landschappen, de zachte zomers, de 
goede wijn en vanzelfsprekend de 
vrouwen die ze nog het hardst van 
al missen. En geen schip dat hen 
van dat desolate eiland komt verlos
sen. Zou het hen kunnen troosten, 
mochten ze geweten hebben, dat het 
Engelse schip Royal Sovereign, dat 
voor hen onzichtbaar was gebleven 
toen het op 14 augustus noordelijk 
Chabrol voorbijvoer, de dag na 
Kerstmis op zijn beurt schipbreuk 
had geleden voor de kust van Kergu-
elen-eiland, 1400 km verderop naar 
het oosten? Voor die mannen moet 
de miserie nog beginnen. Maar op 
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Chabrol hebben ze geen besef van 
dit gebeuren net zomin als ze weten 
hoe de negen andere mannen van de 
Aventure het op hun Ile-Dauphine 
stellen. Met welke problemen 
hebben deze kameraden te worste
len om een onderkomen en voedsel 
te vinden? En die hebben niet eens 
het geluk over 't wrakhout van hun 
schip te beschikken. Wat helpt 
het gebeden aan te heffen, zoals 
Lesquin doet, als de goede god zich 
op geen enkele manier manifesteert 
en sedert hun vertrek uit Port-Louis 
niet de minste blijk van zijn zo 
bezongen goedertierenheid heeft 
gegeven. Maar het geloof, van 
welke aard ook, zeker in omstan
digheden als deze, geeft altijd wel 
enige hoop en houvast, ook al blij
ven resultaten altijd uit. 

In januari is het volop zomer in het 
zuidelijk halfrond. Het is vooral 
te merken aan het wegblijven van 
vorst en sneeuwval, aan de hogere 
temperaturen overdag, met zelfs 
pieken tot 20° en het afnemen van 
de windsnelheid tot ruim de helft 
van wat ze in de winter moeten 
ondergaan. Daarentegen regent het 
nog altijd overvloedig en 's nachts 
is het bepaald fris te noemen. Van 
het goede weer maken Fothering-
ham en zijn gezellen gebruik om 
over de bergen heen op zoek te 
gaan naar zeeleeuwen die ze op hun 
laatste tocht tegen het lijf waren 
gelopen. De huid van deze dieren 
interesseert hen uitermate. Hun 
tochten lopen dan via het einde van 
de vallei over de Cascadebergen 
langs het gelijknamige riviertje en 
dal naar de Cöte des Loups marins. 
Het is, beladen met een vracht van 
telkens twaalf zware vellen, geen 
sinecure langs deze weg. Ook de 
kustweg wordt wel eens gebruikt. 
In ieder geval beschikken ze tegen 
het einde van de maand over ruim 
200 vellen en daar gaan ze nu 
trachten bedden van te maken, en 
een hoop andere zaken die van nut 
kunnen zijn, vooral in de komende 
wintermaanden. De maand febru
ari is al niet meer zo schitterend. 
Er valt nu en dan sneeuw ook al 
blijft die niet liggen. Eigenaardige 
topmaand voor de zomer! Toch 
is het nog dikwijls mooi en warm. 
Daarvan profiteren de mannen van 
Maisonroches om hun huis van een 
nieuwe dakbedekking te voorzien. 
Het enige beschikbaar materiaal 
daartoe zijn zeeolifantenvellen. 

Eveneens in het vooruitzicht van 
de latere herfst- en wintermaanden 
brengen ze wat meer comfort in de 
hut aan en slaan een grote voorraad 
turf op die telkens moet aangedra
gen worden vanuit de Blauwe Grot 
aan de overzijde van de vallei. Een 
helse karwei die overigens afgeke
ken wordt door de buren. De turf 
moet ervoor zorgen dat 's nachts het 
vuur aanblijft, zodat een wacht kan 
uitgespaard worden. En dan komt 
de al iets koudere maand maart. De 
herfst doet zijn intrede met lagere 
temperaturen en volop regen over
dag en bijwijlen ook reeds sneeuw 
's nachts. Wat op vriesweer duidt. 
De bergkruinen die even hun wit 
kleed hadden afgelegd krijgen 
opnieuw en voor lang een vaste 
vacht toebedeeld. 

De betrekkingen met de buren uit 
Maisonpierres zijn de afgelopen 
maanden bijzonder koel geweest, 
om niet te zeggen onbestaand. 
Wanneer de bewoners van Mai
sonroches de vallei in moeten en 
zodoende Maisonpierres dienen te 
passeren, trekken de bewoners van 
deze laatste zich terug of doen alsof 
ze niemand zien. Aan dit verstop
pertje spelen komt onverwachts een 
einde. Aanleiding is het plotse over
lijden van Adolphe Fortier, midden 
in de maand maart 1826. Het is zijn 
landgenoot Louis Crémon die het 
bericht aan het andere huis komt 
brengen. Men lijkt in Maisonpier
res bang te zijn dat de kapitein zou 
denken dat de doodsoorzaak van 
Fortier van gewelddadige aard zou 
kunnen zijn. Daarom stuurt de groep 
Crémon uit met de melding dat For
tier reeds sedert een week ziek was 
en een natuurlijke dood is gestorven. 
Fotheringham en Lesquin worden 
uitgenodigd de nodige vaststellin
gen te komen doen. Onmiddellijk 
begeven zij zich naar de zuidelijke 
woning en bekijken het uitgestrekte 
lichaam. Fotheringham concludeert 
dat de doodsoorzaak te wijten is aan 
totale uitputting. Fortier moet het 
de afgelopen week of weken hard te 
verduren gehad hebben want hij lijkt 
wel weggekwijnd. Wat daarvan de 
oorzaak kan geweest zijn krijgt de 
kapitein niet te horen. Niemand 
van de groep kent ook maar iets van 
geneeskunde. Het is dan ook moei
lijk de echte doodsoorzaak te bepa
len maar wellicht was het tering. 

Lesquin neemt de begrafenisorga
nisatie voor zijn rekening. Hij laat 
de mannen een graf delven van vier 
voet diep en het lijk omwikkelen 
met aaneengenaaide zeeleeuwen-
vellen. Op het middaguur vangt 
de teraardebestelling aan. Men 
plaatst het lijk op twee stukken hout 
en bindt het erop vast. Dan draagt 
men het naar het graf dat op enige 
afstand daarvandaan is gedolven. 
Onder een volslagen stilte begeeft de 
stoet zich naar de begraafplaats. Er 
heerst triestheid onder alle mannen. 
Ook al kennen ze Fortier nauwelijks 
iets beter dan andere matrozen hun 
metgezellen op een schip kennen; 
hier op dit eiland is hij meer geweest 
dan alleen maar hun eerste kok. 
Fortier had zijn steentje bijgedragen 
tot de instandhouding van de kleine 
gemeenschap en was zelfs één van 
de ijverigste van allen. Nu hij dood 
is heriimert iedereen zich plots al 
zijn goede kwaliteiten en betreuren 
sommigen dat ze hem soms heel wat 
kwaad hebben berokkend. Wanneer 
hun kameraad in de put wordt neer
gelaten, prevelt Fotheringham enige 
afscheidsgebeden. Het graf wordt 
gedempt en allen gaan, zonder 
mekaar te begroeten, terug naar de 
eigen woning. Nog onder de indruk 
van het gebeurde en in bedrukte 
stemming. Is dat ook het lot dat 
elkeen onder hen in de toekomst te 
wachten staat? En wie zal de vol
gende zijn, wie zal de laatste zijn? 

Halverwege beide woningen wordt 
Lesquin plots aan de arm getrok
ken door Metzelaar. Hij zou graag, 
zegt hij, de plaats van Fortier bij de 
andere kameraden willen innemen. 
Hij is hun vroegere wandaden nu 
voorgoed vergeten en wil terug in 
Maisonpierres wonen. Tegen deze 
wens kunnen Lesquin en Fothering
ham niets inbrengen. Metzelaar 
heeft indertijd een afstraffing van 
diezelfde mannen gekregen. Het is 
aan hem om te weten wat hij doet. 
Metzelaar vergezelt de officieren 
tot Maisonroches, pakt zijn spul
len en maakt rechtsomkeer naar het 
andere huis. Voortaan zijn de kapi
tein en zijn luitenant alleen. Het is 
met zijn tweeën heel wat moeilijker 
in de winter. Er is iemand nodig 
voor de jacht of zelfs twee mannen 
tegelijk. Maar het vuur in de hut 
moet intussen onderhouden worden 
en er is evenmin een kok. Zolang 
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juni zich niet aandient hebben ze 
het beiden nog relatief gemakkelijk 
om voedsel te bemachtigen. Toch 
moeten ze al voorraden gerookt 
vlees en eieren aanleggen want 
in april en mei kan het al aardig 
stormen en overvloedig sneeuwen 
en dan kunnen ze de hut niet ver
laten. Maar in juni wordt het, zoals 
verwacht, plots veel moeilijker. De 
zeeolifanten blijven immers weg en 
om het voedselprobleem niet tot het 
peil van augustus van vorig jaar te 
laten aanlopen besluiten ze op tijd 
naar de Vallei van de Overvloed 
te trekken, waar altijd wel dieren 
aanwezig zijn. Het is geen pret
tige karwei, steeds maar de bergen 
op en af, oplettend voor verborgen 
spleten en putten en met de schrik 
de nacht in de vrieskou te moeten 
doorbrengen. Maar ze moeten het 
wel zelf doen en steeds met twee, 
voor de veiligheid. Op zeker ogen
blik denken beide mannen er zelfs 
ernstig aan om in die vallei hun 
definitieve woonplaats te vestigen 
om aldus van het periodieke traject 
verlost te raken. Maar dan klaart 
het weer in de eigen vallei weer 
een tijdje op en kunnen ze daar eten 
zoeken. 

Op een dag in dezelfde maand zijn 
Fotheringham en Lesquin weer 
eens vanuit Maisonroches naar de 
Vallei van de Overvloed gegaan als 
het slechte weer hen overvalt. Ze 
moeten bescherming zoeken voor 
de sneeuw onder het enige gewelf 
dat de vallei biedt en waar ze al 
ontelbare keren hebben neerge
hurkt. Ditmaal hebben ze niets bij 
zich om vuur te maken. Dus moeten 
ze de sneeuwstorm maar verduren. 
Pas de volgende morgen kunnen ze 
terug opstappen. Weer thuis maken 
ze vlug een stukje eten gereed en 
gaan dan direct het bed in. Tijdens 
de nacht steekt een geweldig zware 
storm op. De zee is sterk aange
zwollen en enorme golven worden 
op het strand geworpen. Maar daar 
merken beide officieren niets van. 
Hun terugkeer van de andere vallei 
heeft hen zo moe gemaakt dat ze de 
storm niet eens horen. Ze merken 
niet eens dat de golven hen dreigen 
te verpletteren. Want hun huis is 
uiterst kort bij de baai gebouwd. En 
dan plots gebeurt het. Een enorme 
watermassa stort zich op het dak van 
huiden en doet het scheuren. Door 
de kracht en het gewicht van de golf 

worden de muren omvergeworpen. 
Met een klap zijn de mannen klaar 
wakker en rennen zij naar buiten. 
Net op tijd want een tweede golf 
komt al aanstormen en veegt het 
ganse huis weg. Maar ook al hun 
gebruiksvoorwerpen, de potten, de 
messen en de huiden liggen her en 
der over het strand en de vallei ver
spreid of zijn in zee verdwenen. Met 
een van bitterheid vervuld gemoed 
om het ongeluk dat hen achtervolgt 
zoeken ze dan de ganse nacht, in 
de duisternis, naar achtergebleven 
voorwerpen die door de zee terug 
op het strand worden geworpen. 
'Wat te doen?' vragen ze zich af. Ze 
zullen een nieuwe woonst moeten 
bouwen, liefst dieper in de vallei om 
niet opnieuw door de zee belaagd 
te worden. De morgen is nog maar 
net in de lucht of beide mannen zijn 
al bezig stenen te verzamelen voor 
de woning die ze besloten hebben 
zuidelijk van Maisonpierres op te 
richten. Maisonroches lag noorde
lijk ervan. 

De verzoening 

Wanneer diezelfde morgen de 
bewoners van het andere huis 
wakker worden verwondert het hen 
begrijpelijkerwijs Maisonroches 
niet meer te vinden. Ze hebben 
uiteraard wel de nachtelijke storm 
horen woeden maar kunnen niet 
weten dat hun collega's in datzelfde 
ongure weer hun huis zijn kwijt
gespeeld. Ze begeven zich met 
hun gevieren naar de plaats waar 
het huis voordien had gestaan en 
merken dan ineens in tegenover
gestelde richting de kapitein en zijn 
luitenant bezig een nieuwe woning 
te bouwen. Ze komen naderbij en 
gegrepen door een van hen totaal 
niet meer te verwachten ontroering 
geven ze plots blijk van een goeder
tierenheid die Lesquin en Fothe
ringham hen zeker niet zouden 
toegeschreven hebben. Ze stellen 
hen zelfs voor om in Maisonpier
res te komen wonen en beloven in 
de toekomst inschikkelijker te zijn 
en blijken van respect voor hun 
officieren te zullen betonen. Dat 
is heel veel voor matrozen die de 
afgelopen maanden alleen maar 
het tegenovergestelde hebben 
getoond. De officieren aarzelen 
wel even. De vele moeilijkheden 
uit het verleden liggen hen nog vers 
in het geheugen. Toch is de stap 

naar vergevensgezindheid gemak
kelijker gezet dan het bouwen van 
een nieuw huis en dus stemmen ze 
in. Ze verzamelen al hun weerge
vonden voorwerpen en nemen terug 
hun intrek in Maisonpierres. De 
schipbreukploeg is weer verenigd! 

De winter van 1826 is niet te ver
gelijken met de vorige. Ook al is 
het voortdurend mistig en sneeuwt 
het veel, toch lijkt het minder koud 
en zijn de stormen minder talrijk 
en vooral niet zo hevig als die van 
het voorbije jaar. Toch stellen zich 
dezelfde voedselproblemen. Ook 
nu zien ze weinig zeeolifanten en 
blijft soms geen andere mogelijk
heid dan de bergen in te trekken 
om in de Vallée de 1'Abondance 
vlees en eieren te gaan halen. Deze 
tochten blijven pijnlijke ervaringen 
ook en vooral voor de voeten die 
ze met onbewerkte huiden moeten 
omwikkelen. Het is ook geen 
sinecure om met dergelijk schoei
sel over de scherpe stenen van het 
strand te lopen. Meer dan eens 
kwetsen ze zich tot bloedens toe bij 
dergelijke wandelingen. Maar toch 
zijn ze, één jaar na de schipbreuk, 
al zo degelijk georganiseerd dat 
noemenswaardige problemen en 
gevaarlijke avonturen uitblijven. 
Hun belangrijkste troef is de kennis 
van het eiland en zijn mogelijkhe
den. Ze kennen hun weg en ook 
de voedselplekken. Ze maken van 
die kennis ook deskundig gebruik 
en ontwerpen de meest efficiënte 
gebruiksvoorwerpen en wapens 
om de winter zonder kleerscheu
ren door te komen. In september 
kunnen ze al beginnen hopen op 
betere levensvoorwaarden. Het is 
de aanvang van de zuidelijke lente. 
Dan komen opnieuw de wijfjeszee-
olifanten aan land om kleintjes te 
werpen. Als het zover is brengen 
de mannen een groot aantal ervan 
om en laten het zachte vel drogen. 
Hiervan zullen kleren gemaakt of 
hersteld worden. De lange avonden 
rond het vuur worden zo aange
naam mogelijk doorgebracht. Er 
wordt al eens gezongen en gelachen 
om grappen die vooral Metzelaar 
weet te bedenken. Elkeen vertelt 
nu over zijn verleden, over de avon
turen die hij op zee of te land heeft 
beleefd. Vooral Lesquin is een 
goede verteller en bijzonder rijk 
aan fantasie. Fotheringham daaren
tegen is een meer bezadigde jonge 
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kapitein, die zijn rol van chef niet 
gauw vergeet. Hij leest al eens voor 
uit het weergevonden boek, eigen
dom van Lesquin overigens, maar 
in het Engels gesteld, 'De nachten 
van Young' getiteld. _._ 

Godsdienstkwesties komen weinig 
aan bod en passages uit de bijbel 
worden op Chabrol niet geciteerd. 
Er is een te groot onderscheid 
in geloofsovertuiging tussen de 
mannen. Politieke onderwerpen 
worden sedert de kastijding van 
de Hollander niet meer te berde 
gebracht; het zou een bron van 
onherstelbare moeilijkheden kunnen 
zijn. Nog het meest van al mijmert 
men over de kansen op verlossing 
en bedenkt men honderd en één 
mogelijkheden om in contact met 
de buitenwereld te komen. Vanzelf
sprekend wordt de zee voortdurend 
in het oog gehouden. Vooral in de 
lente- en zomerperiode verschijnen 
in deze wateren walvis- en robben-
jagers, zoals kapitein Fotheringham 
weet te melden die al eerder aan 
dergelijke campagnes heeft deelge
nomen. Toch schatten ze de kans 
dat dergelijke vaartuigen de Crozet-
eilanden aandoen bijzonder gering. 
Weinig kapiteins kennen deze 
archipel die niet eens op alle kaar
ten voorkomt. Met over de walvis-
vaarders te praten worden ook de 
vogels vernoemd die veelal onaf
scheidelijk de schepen volgen om 
van de stukgesneden walvissen mee 
te snoepen. Die vogels zijn alba
trossen. En zo komt Lesquin op het 
idee een deel van deze vogels die 
op het eiland nestelen een bericht 
mee te geven dat door de matrozen 
van de walvisjagers zou kunnen 
gevonden worden. Lesquin stelt 
voor een honderdtal berichtjes met 
gelijke tekst en met aanduiding van 
de positie van het Chabrol-eiland te 
schrijven en deze in zakjes om de 
hals van de albatrossen te hangen. 
Iedereen vindt het een reuze idee. 
Terwijl Lesquin en Fotheringham 
een tekst op stukjes papier schrijven 
maken de anderen kleine zakjes uit 
zeeolifantenhuid. Weinige dagen 
later, het is nog steeds september, 
gaan ze allen naar de Vallée de 
1'Abondance en zoeken op de hel
lingen de nesten van de vogels uit 
en bevestigen de zakjes om hun 
hals. Een hele karwei om de dieren 
te pakken te krijgen. Maar het lukt 
uiteindelijk. Met veel hoop en ver

wachting keren ze naar de eigen 
vallei terug. Wie weet of binnen 
een week al niet een walvisvaarder 
de Baie de 1'Aventure komt binnen
varen of zelfs een robbenjager, want 
Lesquin had in de berichtjes ook 
melding gemaakt van de duizenden 
zeeolifanten die het eiland bevol
ken. Een doeltreffend lokaas voor 
de robbenjagers. Maar hoeveel 
heil ze ook van deze vinding ver
wachten toch heeft Lesquin nog een 
ander project uitgekiend. Mochten 
anderen van buiten uit geen aanstal
ten maken om hen te komen ver
lossen dan kunnen ze ook zichzelf 
verlossen. Hij stelt voor een klein 
vaartuig te bouwen om daarmee in 
zee te steken in de hoop een ander 
schip tegen te komen of ergens, 
meer noordelijk enig land in zicht te 
krijgen. Na zelf eertijds het project 
van de vier toenmalige bewoners 
van Maisonpierres om met een zelf
gebouwd vlot naar het naburige Ile-
du-Roi-Charles te varen onzinnig te 
hebben genoemd, vindt hij nu zelf 
zijn eigen, gelijkaardig plan buiten
gewoon ingenieus. Ook al blijven 
de gevaren van de zee dezelfde en 
zal hun enig kompas de sterrenhe
mel zijn. Het wekt dan ook geen 
verwondering dat slechts hijzelf, 
de kapitein en Louis Crémon het 
project uitvoerbaar achten. Twee 
anderen, Aline en Salvador, die het 
experiment al eens gewaagd hadden 
geven forfait. Zij pareren met 
dezelfde argumenten die Lesquin 
en Fotheringham destijds tegen hun 
eigen plannen hadden afgegeven. 
Metzelaar volgt hen in hun redene
ring en is zodoende de enige van de 
groep die consequent handelt. Hij 
was er de eerste maal ook al tegen 
geweest. Maar alle drie tonen ze 
zich wel bereid mee te helpen bij 
de bouw. 

Op 11 oktober starten de werken. Ze 
halen al het benodigde materiaal uit 
het aangespoelde scheepswrak. Ze 
kappen de giek van het schip die als 
kiel zal dienen. Ze timmeren hierna 
de voorsteven en achtersteven aan 
de kiel bij middel van grote nagels 
die ze uit wrakstukken trekken. Als 
romp monteren ze afgezaagde stuk
ken hout van wrakstukken. Maar 
eens dit werk ten dele beëindigd 
zijn ook alle nagels opgebruikt. 
Voor de vervollediging van de 
romp moeten nu alle houtgedeelten 
aan mekaar bevestigd worden met 
touwen. Er moeten eerst gaten 

geboord worden wat een uiterst 
langdurige bezigheid is. Na twee 
maanden, op 15 december, is het 
schip virtueel klaar. Nu nog alleen 
wachten op de nodige huiden van de 
zeeleeuwen waarmee het vaartuig 
moet bekleed worden. Ze beschik
ken nu over een boot met een kiel-
lengte van 4,80 meter, een dek van 
1,80m lang en voorzien van mast en 
zeil. Voor dit laatste zijn aaneenge-
naaide zeeolifantenvellen gebruikt, 
soepel gemaakt door wrijving. Er 
is uiteraard gedacht aan een flinke 
watervoorraad. De problemen die 
ze aan boord van de Aventure door 
watergebrek hadden ondervonden 
hebben hen wijzer gemaakt. Door 
een groot watervat met beekwater 
te vullen trachten ze hieraan te ver
helpen. Ze brengen het aan boord. 
Een ander vat is gevuld met gepe
keld zeeolifantenvlees. Tenslotte 
vullen ze een deel van het vaartuig 
nog op met pinguïneieren. Om aan 
de huiden van de zeeleeuwen te 
geraken, die de uiteindelijke bedek
king van het schip moeten vormen, 
voor romp en dek, moeten ze naar 
de gelijknamige kust in het oosten 
van het eiland op jacht gaan. Dat 
zullen ze op Kerstmis 1826 doen. 
Na een hopelijk vruchtbare vangst, 
verwachten ze van wal te kunnen 
steken rond midden januari, het 
hoogtepunt van de zomer... 

Wórdt vervolgd 

R. Thijs 
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Nice to know 
Kent u de VZW Vriendenkring Gepensio
neerden van de Zeemacht/Marine? 

Op initiatief van de toenmalige ZS, Viceadmiraal J. 
Van Dyck, werd op 20 november 1979 de Vrienden
kring der gepensioneerden van de Zeemacht opge
richt. Een veertigtal oudgedienden van onze Marine 
vormde toen de eerste kern van de vereniging. 

Heden ten dage, ruim een kwarteeuw later, is onze 
vriendenkring uitgegroeid tot een vereniging van zo'n 
800 leden. Ze groepeert gepensioneerde officieren, 
onderofficieren en matrozen van het beroepskader, 
maar ook oudgedienden uit het reservekader kunnen 
als 'toetredend lid' aansluiten. 

De doelstellingen van de Vriendenkring, afgezien van 
alle politieke, filosofische en taalkundige overwegin
gen, zijn in hoofdzaak: 

- alle gepensioneerden van de Zeemacht/Marine, 
alsook de weduwen van overleden collega's, groe
peren in één vereniging zonder onderscheid van 
rang of stand; 

- de traditie van de Zeemacht/Marine in ere houden 
in een geest van kameraadschappelijkheid en soli
dariteit; 

- nauwe contacten onderhouden met de diverse korp
sen en eenheden van onze huidige Marine; 

- de oudgedienden en hun familie bijeenbrengen en 
laten verbroederen op diverse clubactiviteiten. 

Om deze doelstellingen te bereiken organiseert 
de Vriendenkring ieder jaar in april een algemene 
ledenvergadering, gevolgd door een banket en 
dansgelegenheid. In november, naar aanleiding van 
Koningsdag, grijpt ons Korpsmaal plaats. Ook orga
niseren wij iedere 2de dinsdag van de maand, behalve 
in de zomermaanden, een familie-etentje gevolgd 
door een gezellig samenzijn. Deze activiteiten gaan 
door in het Oostendse recreatiepark 'Koninginnehof. 
Elk jaar in de lente richten wij een grote, 14-daagse 
verbroederingsreis in, met bestemming Griekenland 
of Turkije. Tenslotte kunt U in de zomer met onze 
Masters deelnemen aan sloepen- en zeilregatten in 
Den Helder en in Oostende. 

Gespreid over het hele land heeft de Vriendenkring 
SOS-kemen die zieke en hulpbehoevende collega's 
hulp bieden. Ook bij overlijden kan een beroep 
gedaan worden op de Sociale dienst. De 'Vereniging 
voor Hulpbetoon in de Marine' (nieuw adres: PB 44 
8380 Zeebrugge, Tel 050/37.77.07) staat ons in deze 
taak bij. 

Last but not least publiceert de Vriendenkring een 
driemaandelijks informatietijdschrift van 40 blz. over 
het reilen en zeilen in onze Marine en over tal van 
wetenswaardigheden uit de glorietijd van de Zee
macht. Ook heel wat nieuws uit de maritieme wereld 
komt er aan bod. 

U die onlangs of sinds geruime tijd de actieve dienst 
verliet, nodigen wij uit om aan te sluiten bij de Vrien-

Connaissez-vous I'ASBL Amicale des Pen-
sionnés de Ia Force Navale/Marine 

C'est Ie 20 novembre 1979, a 1'initiative du Vice-
amiral J. Van Dyck, ZS de 1'époque, que fut créée 
l'Amicale des Pensionnés de la Force Navale. Quel-
que quarante anciens de notre Marine formèrent alors 
Ie premier noyau de la nouvelle association. 

Aujourd'hui, soit un quart de siècle plus tard, notre 
amicale peut s'enorgueillir de compter quelque 800 
adherents répartis sur l'ensemble du pays. L'asso-
ciation groupe des officiers, sous-officiers et matelots 
pensionnés du cadre d'active, mais les anciens de la 
réserve peuvent aussi s'affilier en tant que 'membre 
adherent'. 

Les objectifs de l'amicale, hors de toute considera
tion politique et philosophique et linguistique, visent 
essentiellement a: 

- grouper tous les retraites de la Force Navale/Marine, 
ainsi que les veuves de nos collègues décédés, dans 
une seule association sans distinction de grade ou 
de rang; 

- honorer les traditions de la Force Navale/Marine 
dans un esprit de camaraderie et de solidarité; 

- garder Ie contact avec les différents corps et unites 
de notre Marine actuelle; 

- organiser des reunions et des activités oü les anciens 
et leur familie peuvent se retrouver et fratemiser 
dans l'ambiance de jadis. 

Pour réaliser ces objectifs, l'Amicale organise chaque 
année, en avril, une assemblee générale suivie d'un 
banquet et d'une soiree dansante. En novembre, a 
l'occasion de la Fête de la Dynastie, a lieu notre repas 
de Corps. Chaque 2ième mardi du mois, excepté 
pendant les mois d'été, nous organisons un repas de 
familie suivi d'un après-midi récréatif. Toutes ces 
activités se déroulent au 'Koninginnehof a Ostende. 
Chaque année au printemps, un grand voyage de 15 
jours est organise a destination de la Grèce ou de la 
Turquie. Enfin, en été, nos membres peuvent parti-
ciper avec nos Masters aux régates de Den Helder et 
d'Ostende. 

Répartis sur l'ensemble du pays, l'Amicale gère des 
centres SOS qui apportent aide et réconfort aux collè
gues malades ou nécessiteux. Lors d'un décès, il est 
possible de faire appel au service social de l'Amicale, 
aidé en cela par 1'Association d'Entraide de la Marine 
(BP 44, 8380 Zeebrugge, tel: 050/37.77.07). 

Last but not least, l'Amicale publie un bulletin trimes-
triel d'information de 40 pages qui relate les activi
tés de notre Marine actuelle et retrace les péripéties 
héroïques de l'ancienne Force Navale. Des nouvelles 
du monde maritime complètent cette interessante 
revue. 

Vous qui avez quitte récemment ou depuis longtemps 
Ie service actif, êtes invites a adherer a l'Amicale 
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denkring Gepensioneerden van de Zeemacht/Marine 
zo U nog niet tot de onzen behoort. Ook oudgedien
den uit het reservekader zijn van harte welkom. Kom 
allen de rangen van onze grote familie aanvullen en 
genieten van de kameraadschappelijke sfeer die er 
heerst! Het jaarlijks lidgeld bedraagt slechts 10 euro 
(9 euro voor de weduwen van overleden collega's) te 
storten op rekening: 

des Pensionnés de la Force Navale/Marine si vous 
n'appartenez pas encore a notre grande familie. Les 
anciens de la réserve, rappelons-le, sont également 
les bienvenus. Venez done tous agrandir nos rangs 
et jouir de l'ambiance fraternelle qui y règne. La 
cotisation annuelle ne s'élève qu'a 10 euro (9 euro 
pour les veuves des collègues décédés), a verser au 
compte: 

953-0384392-47 de VGZM/APFN, H. Serruyslaan 78/B5 a 8400 Ostende. 
Voor meer info / pour plus d'inforniation:059/32.07.94. 

Wij rekenen op U! Nous comptons sur vous! 
Ere FKP / CPF (Hre) H. Rogie, Vicevoorzitter / Vice-president 

Onze abonnee, de heer Defeyt, wijst ons op een kleine fout die geslopen is in het vorig nummer van 
Neptunus: Oostende-Doverlijn (blz. 116-121): de maalboot Prinses Astrid ontplofte op een mijn in de herst 
1948 en niet op 21 juni 1949. 

Betreffende het artikel "Station K' 
10,-Bef soldij". 

(blz. 166), hij verduidelijkt: "als milicien in 1947-1948 had ik recht op 

Notre abonné, Monsieur Defeyt, nous fait remarquer qu'il y a une petite erreur dans le dernier numero 
de Neptunus: Oostende-Doverlijn (pages 116-121): la malle Prinses Astrid sauté sur une mine a l'autonne 
1948 et non pas le 21 juin 1949. 

Concernant l'article "Station K" (page 166), il precise: "J'ai servi comme milicien en 1947-1948 et j'avais 
droit a i o francs de solde". 

Oproep aan de Royel Navy, Section Beige! In het kader van een permanent maritiem tentoonstellingsproject, 
graaft de afdeling Marine van het Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis (Brussel) in het 
verleden van de Royal Navy Section Beige tijdens WOH: getuigenissen, foto's, documenten etc. Opzet is om 
deze bladzijden uit de vaderlandse maritieme geschiedenis verder op te waarderen en toegankelijk te maken 
voor het grote publiek. 

La section Marine du Musée royal de 1'Armee et d'Histoire militaire est a la recherche de récits, photograpies, 
documents, etc... sur la Royal Navy Section Beige. L'objectif poursuivi par le Musée dans le cadre d'un 
vaste projet de réaménagement de l'exposition permanente consacrée a l'histoire de notre Marine est de mettre 
encore mieux en valeur les différents exploits de nos anciens de la RNSB. 

Contacter / contact: 
Jonas Herman, Historicus Marine / Historiën Marine Jonas.Herman@klm-mra.be 

Dominique Henrard, Gestionnaire collections Marine / Collectieverantwoordelijke Marine 
Dominique.Henrard @ klm-mra.be 

KLM-MRA Jubelpark / Pare du Cinquantenaire, 3 1000 Brussel -1000 Bruxelles 
Tel: 02/737.79.56 Fax :02/737.78.02 

VOLLE KRACHT VOORUIT 

Zopas verscheen bij Lannoo Volle 
kracht vooruit van J. Leblanc, 
medewerker van Navidoc-Marines. 
Op 160 bladzijden en aan de hand 
van talrijke nooit eerder uitge
geven foto's en reproducties van 
schilderijen wordt de geschiede
nis van het staatsloodswezen van 
1914 tot vandaag geschetst. De 
auteur deed uiteraard ook beroep op 
archiefstukken van het Koninklijk 
Museum vh. Leger en de Krijgsge
schiedenis. De hoofdstukken over 

de twee wereldoorlogen brengen 
hulde aan de zeelui die, dikwijls op 
gevaar af van hun leven maar steeds 
trouw aan hun eed, de schepen 
veilig binnenloodsten. De loodsen 
zijn allen kapitein op de lange vaart 
en zijn in de loop der jaren overge
schakeld van schepen van 4.000 ton 
en 80 meter lengte naar schepen van 
400.000 ton en 400 meter lengte. 
Het loodswezen is meer dan ooit 
een onontbeerlijke schakel in de 
wereldeconomie. 

VOLLE KRACHT VOORUIT 

Geschiedenis van het 
staatsloodswezen van 1914 tot 

nu. 

24,5 x 30,5 cm 

Auteur: Jacques Leblanc 

Uitgever: Lannoo n.v. - Tielt 

Te koop voor de prijs van 45€ 
in de winkel van het Legermu

seum. 
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In memoriam 
Een beheerder van Neptunus heeft ons verlaten. 

Op 30 december jl. overleed Kapitein-ter-zee b.d. Guy Busard. Hij 
werd op 12 december 1935 geboren te Oostende. Nadat hij eerst met 
onderscheiding het diploma van licentiaat in de criminologie behaald 
had aan de rechtsfaculteit van de Vrije Universiteit te Brussel, trad hij 
in 1955 in dienst bij de Marine. 

Als dekofficier verkrijgt hij de specialisatie officier duiker-ontmijner 
in Nederland. Hij volgt tevens een stafcursus bij de Nederlandse 
Marine, meer bepaald te Den Haag. 

Commandant Busard voert daarna het bevel over resp. de groep 
duikers-ontmijners, het oceanografisch onderzoeks- en schoolschip 
Zénobe Gramme, de Van Haverbeke, de De Brouwer, de Zinnia en 
de Godetia. 

In 1983 en 1984 is hij bevelhebber van het permanent NAVO-smaldeel in de Noordzee. Vervolgens voert hij 
van 1985 tot 1988 het bevel over de 22ste flottielje (de MCM-flottielje). Hij vervult eveneens diverse staf
functies waaronder die van Belgisch afgevaardigde bij het bureau 'zee' van de NAVO. 

In september 1987 wordt hij benoemd tot commandant van de Belgisch-Nederlandse tactische groep voor 
operaties (6 maanden) in de Perzische Golf (eerste Golfoorlog). 

In 1989 wordt hij Militair, Marine- en Luchtmachtattaché bij de Belgische ambassade te Londen, functie die 
hij later cumuleert met die van Belgisch afgevaardigde bij de Geallieerde Opperbevelhebber Kanaal. 

In 1992 gaat hij met pensioen maar hij blijft actief als afgevaardigd-beheerder van de Belgische Atlantische 
Vereniging, vereniging waarvan hij vicevoorzitter wordt in 1995. 

Guy Busard was tevens een uitstekende karikaturist. Zijn politieke karikaturen verschenen, onder de schuil
naam 'bug', in een drietal tijdschriften en drie karikatuurbundels van zijn hand werden in boekvorm gepubli
ceerd. 

Un administrateur de Neptunus nous a quittes. 

Nous avons appris Ie décès du Capitaine de vaisseau e.r. Guy Busard survenu Ie 30 décembre 2007. Né a 
Ostende Ie 12 décembre 1935, Guy Busard rejoint la Marine en 1955 après avoir réussi avec distinction des 
études en criminologie a la faculté de droit de l'Université Libre de Bruxelles. 

Officier de pont, il obtiendra la specialisation d'officier plongeur-démineur aux Pays-Bas. 

Il suivra également auprès de la Marine néerlandaise, a La Haye plus précisément, un cours d'état-major. 

Le Commandant Busard a commandé les unites suivantes: Ie groupe des plongeurs démineurs, Ie voilier-
école et de recherches océanographiques Zénobe Gramme, le Van Haverbeke, le De Brouwer, le Zinnia et le 
Godetia. 

En 1983 et 1984, il deviendra commandant de l'escadre permanente de l'OTAN en mer du Nord. Puis de 
1985 a 1988, il assurera le commandement de la 22ème flottille (la flottille MCM). Il exerga de nombreuses 
fonctions d'état-major dont celle de représentant de la Belgique auprès du bureau 'mer' de l'OTAN. 

En septembre 1987 il est nommé commandant du groupe tactique belgo-néerlandais pour operations (6 mois) 
dans le Golfe Persique (première guerre du Golfe). 

En 1989, il se voit accrédité Attaché militaire. Naval et de 1'Air auprès de l'ambassade de Belgique a Londres 
puis, en cumul, représentant national de la Belgique auprès du Commandant en Chef Allié de la Manche. 

Admis a la retraite en 1992, il restera actif en tant qu'administrateur-délégué de 1'Association Atlantique 
beige, une association qui le choisira comme vice-president en 1995. 

Guy Busard était également un excellent caricaturiste. Ses caricatures politiques, sous le pseudonyme de 
'bug', furent publiées par trois revues et trois recueils de caricatures portent sa signature. 
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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-maitres repris 
ci-dessous sont mis a la pension, ou prendront leur 
pension sous peu. La redaction leur souhaite beau-
coup de succes. 

OMC J. MERGAERT 

CPV M. VAN DE WAL 

ILV J. RASKIN 

ILZ P. VANDEVOORDE 

ILZ W. VAN GOOL 

IMPPh. DUMONT 

lOM F. VANMAELE 

OMC R. DECLERCK 

OMC E. SIX 

OMC F. VAN CUYCK 

IMCM. ACKX 

IMCL. BERTELS 

IMC D. GRENSON 

IMC F. NEVELSTEEN 

IMCCl. YSENBAERT 

MTR Ch. VAN BRACKEL 

IKC Ch. DENBLYDEN 

IKCE. DEWITTE 

IKC J. FRAPP ART 

IQC R. KALBUSCH 

IKCV. MARATTA 

IKCD. STEYAERT 

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

IMPJ D'HOOP 1 MC R. LEBEN ILZ (b.d.) J. VAN GESTEL LTZ (b.d.) A. VAN DE PITTE 

lOM (b.d.) R. PARMENTIER 

IMC (b.d.) C. CAERS 

IMC (b.d.) J. DE CONINCK 

IMC (b.d.) E. VAN HOOF 

IMC (b.d.) E. VANSTEENE 

MTR (b.d.) K. SCHURG 

lMC(b.d.)A. VANIMPE KMT (b.d ) 
M. VANDENHOUWEELE 
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Zoekertjes - Avis de recherche 

De Vereniging voor Hulpbetoon zoekt vrijwilligers voor . . . 

- Beheer van de voorraad in de boetiek (inventaris, verzending van bestellingen, opvolgen van bevoorrading 
bij onze leveranciers). 

- Prospectie, in samenwerking met het secretariaat, van nieuwe artikelen van maritieme aard. 

- Hulp bij expo's (Oostende voor Anker, Opendeurdagen Marine, Defensiedagen, Flikkendag ...). 

- Hulp bij verkoop boetiek ter gelegenheid van bezoeken aan de Marinebasis te Zeebrugge. 

Wij zijn eveneens op zoek naar een verantwoordelijke voor de prospectie van sponsors (Galabal Marine en 
Neptunus) en prijzen voor de tombola van het Bal. 

Zo u een beetje van uw vrije tijd kan besteden aan onze vereniging, dan kan u contact nemen met het secre
tariaat van Hulpbetoon op 050/37.77,07 of hulpbetoon.marine@mil.be. Het zou ons zeer verheugen op uw 
hulp te kennen rekenen, was het maar voor enkele uren per maand. 

L'Association d'Entraide est a la recherche de volontaires pour . . . 

- La gestion de stock a la boutique (inventaire, envoi des commandes, suivi de réapprovisionnement auprès 
de nos foumisseurs). 

- La prospection a la recherche de nouveaux articles a caractère maritime, en collaboration avec Ie secretariat. 

- L'aide lors des expos (Oostende voor Anker, Joumées de la Marine, Joumées de la Defense, Flikkendag...) 

- L'aide ponctuelle pour la vente a la boutique lors de visites a la Base Navale de Zeebruges. 

Nous cherchons également un responsable de la recherche de sponsors publicitaires (Bal de la Marine et Nep
tunus) et de prix de tombola (Bal de la Marine). 

Si vous avez un peu de temps a consacrer a notre association, vous pouvez contacter Ie secretariat de l'En-
traide au 050/37.77.07 ou hulpbetoon.marine@mil.be. Nous serons tres heureux de pouvoir compter sur 
votre aide, ne füt-ce que quelques heures par mois. 

Gezocht: tweedehands sabel van officier van de Bel
gische Marine. Prijs overeen te komen. Bellen naar 
redactie, die uw offerte zal doorzenden. 

Cherche sabre d'occasion d'officier de Marine 
beige. Prix a convenir. Contacter la redaction qui 
transmettra. 

Tel/tél.: 050/55.87.38 

Ben op zoek naar een oude schoolmakker. Hij heet 
Arthur Scurbecq, is afkomstig van Taintignies en 
geboren in 1938/1939. Zijn ouders waren overleden 
en hij had een broer. Wij zaten samen op de school
banken en volgden er van 1951 tot 1954 de handelsaf
deling in het secundair onderwijs. Daarna scheidden 
onze wegen: ik zette mijn studies verder in het Naamse 
en hij werd aangeworven bij de Zeemacht en later bij 
de koopvaardij. Ik heb hem uit het oog verloren maar 
zou hem graag terug ontmoeten. Kunt u mij daarbij 
soms helpen en eventuele gegevens (laatste gekende 
adres of andere inlichtingen) verstrekken, of hem 
mijn naam en adres bezorgen? 

Je suis a la recherche d'un ancien condisciple de classe. 
Il s'agit d'Arthur Scurbecq, originaire de Taintignies, 
né en 1938/1939. Il était orphelin de père et de mère 
et il avait un frère. Nous étions ensemble sur les bancs 
de l'école secondaire en section commerciale de 1951 
a 1954. Par la suite nos chemins se sont séparés: 
j'ai poursuivi mes études dans Ie Namurois et lui a 
été engage a la Force Navale, puis a la Marine Mar-
chande. Je l'ai perdu de vue mais aimerais beaucoup 
Ie retrouver. Pouvez-vous m'y aider en me donnant 
d'éventuels renseignements que vous auriez a son sujet 
(demière adresse connue ou autres données) ou en lui 
foumissant mes coordonnées a moi? 

André Chuffart, rue Paillard 31,7640 Maubray 
Tel. 069/44,48,24 of 0473/75.65.74 
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LEDEN WELDOENERS 

MEMBRES BIENFAITEUR 

ADRIAENSSENS A Oppermeester - TIELRODE 
BAES M Eerste Kwartiermeester-chef (b d ) -

OOSTENDE 
BOFFE A - BRUXELLES 
BOURLETG Oppermeester chef (b d ) -

GRIMBERGEN 
BROUCKED -ASSEBROEK 
CARLIER L - Erefregatkapitein - BREDENE 
CAUWELS E - DE PINTE 
COLLA E - CLAVIER 
COLLETTE J -M Maitre principal ( e r ) - OOSTENDE 
GOOMAN W - HALLE 
COPPENS H - ROESELARE 
Corps Royal des Cadets de Manne-National -

BRUXELLES 
CUVELIER J -L (b d ) - BRUXELLES 
DANGOTTEJ - BOUSVAL 
DE BEURME J Fregatkapitein - SINT-LAUREINS 
DE BIER -BRUXELLES 
DE GERLACHE DE GOMERY B - BRUXELLES 
DE KIMPE E - RUPELMONDE 
DE METS A Korvetkapitein (T) - VARSENARE 
DENEVEN -HUISE 
DERYCKED -TURNHOUT 
DECLERCQ Luitenant-ter-zee 1e Klas - GRIMBERGEN 
DENAUW J-L Eerste meester chef - JABBEKE 
DESAEGER R - BRAINE-L'ALLEUD 
DHONTA Capitaine de fregate R HR -BRUXELLES 
DHONTG -LIMINETTE 
DILLEN P -BRUSSEL 
DUMONTR -GENT 
ENGELEN K - ELEWIJT 
EYCKMANS M Luitenant-ter-zee (R)- LEUVEN 
FAICT M Luitenant-ter-zee (R) - BRUGGE 
FEYAERTS P - ANTWERPEN 
FILIAERTJ -GENT 
HEEREN G Kapitein-ter-zee - BRUGGE 
HERNOU R-BRUGGE 
HERTELEER W Admiraal (b d ) - OOSTENDE 
HORION G - MALEVES 
JACOBS G - BRUSSEGEM 
JACOBS W Erefregatkapitein - WOMMELGEM 
JANDA M Eerste kwartiermeester-chef - WESTENDE 
JANSSENS P - KAPELLEN 
MAES E Erefregatkapitein - AALST 
MARINE CLUB OOSTENDE - OOSTENDE 
MARLIERJ-M -SOIGNIES 

MARSIA L Capitaine de vaisseau - VIRGINAL-SAMME 
MICHIELSENS M Ere Eerstemeester-chef-

ST-ANDRIES 

PERSOONS J Erefregatkapitein - WEERT (BORNEM) 
PIETTE R MaTtre pnncipal-chef - OOSTENDE 
POELMAN P Fregatkapitein (R) - GENT (DRONGEN) 
QUAGHEBEUR M Erefregatkapitein - JABBEKE 
ROYAL YACHT CLUB BELGIË - ANTWERPEN 
SMETS R Professor Kapitein ter Lange Omvaart -

KAPELLEN 
SOETENS Y Capitaine de fregate (R) - OOSTENDE 
STEVENS-DEWILDE - KOKSIJDE 
VAN BUSSEL M-R Fregatkapitein (R) - GENT 
VAN CLEVEN M Korvetkapitein - DEERLIJK 
VAN DAMME J - HOUTHULST 
VAN DEN BRANDE G Korvetkapitein (R) - LIER 
VAN DEN BULK P Kapitein-ter-zee(R) - ANTWERPEN 
VAN DEN EECKHAUT N - MIDDELKERKE 
VAN SPRANG J -GENT 
VANOVERBEKE Ph Fregatkapitein - BOVEKERKE 
VERDONCKF -WILRIJK 
VERVENNE R -LAARNE 
WOUTERSC -BRUGGE 

Afgesloten op datum van 31 januan 2008 
Cloture a la date du 31 janvier 2008 



Partner van de Marines wereldwijd 
- Verhoging van de doeltreffendheid van de missies 

•" les moeten gezamenlijke operaties kunnen uitvoeren om de bedreigingen van vand' 
orgen te bekampen. Als leidend systeem integrator, bieden en ondersteunen we 
igente oplossingen voor maritieme oorlogsvoering, gecentraliseerd netwerk operaties 
aritieme veiligheid. 

5 Defence & Security - De toekomst in netwerken 

Partenaire des Marines du monde entier 
- Augmentation de j'efflcacité des missions 

Marines ont besoinereTOOÜer des operations communes pour com 
jurd'hui et de demain. Comme leading intégrateur de systèmes, i . 
ortons des solutions intelligentes pour la guerre navale, les opérati 
sécurité maritime. 

l Defence & Security - Le futur en réseau 
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