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D it is de ve rte llin g  over w at tw a a lf Oostendse vissers op Usland m eegem aakt hebben; het is 
éch t gebeurd. Zeven hebben een ve rsch rikke lijk  avon tuu r overleefd, v i j f  anderen z ijn  op Usland 
gestorven.
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Fig. 1 Deze gedenksteen voor de vijf overleden Belgische vissers ligt in het IJslandse dorpje Vik, waar de vissers begraven 

werden (Foto: Gudlaug Guömundsdóttir, uit: ‘Vitinn’, 25 juni 2008).
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Op tien  feb rua ri 1941 ve rlie t de m ooie Uslandvaarder 0 .86  ‘G eorges-Edouard’ de haven van 
Fleetwood (VK) om naar Usland te varen. De tw a a lf bem anningsleden waren b lij en goedgem uts t 
aan boord gekom en en er werd meteen koers gezet naar die verre Uslandse v isgronden  om 
kabeljauw  te vangen. Na drie  dagen waren ze daar, zonde r e llende o f k leerscheuren, te rw ijl het 
toch  oo rlog  was. Het weer was barslecht, bovendien was het p ikdonker, echt geen w eer om een 
hond d o o r te jagen.

O m streeks tien  uur sloeg het zware schip, afgedreven doo r die ve rsch rikke lijke  w ind , op de 
rotsen en klippen. De schipper, Frans Hallemeesch, lie t op volle  krach t ach te ru it varen en de 
scheepsrom p kwam w at losser te z itten , m aar meteen h ierna sloeg het opn ieuw  op de klippen 
en er kwam b ijzo n d e r veel zeew ater aan boord. Door het slechte w eer konden ze n ie t peilen, 
m aar het ach te ru it varen g ing  een w ein ig  beter. De sch ipper dacht h ie rdoo r da t ze gered waren 
en goo ide  meteen het roer om. De bem anning begon al meteen te ju ich e n  en te jube len , maar 
p lo tse ling  begon het schip te kraken: het vaartu ig  za t w eer vast. De 0 .86  lag nu dwars op de 
rotsen. De bem anning begon s c h r ik te  krijgen  en ze konden niks m eer zien, m aar ze hoorden 
wel de golven breken en alles op dek s tuk slaan. T o t overm aat van ram p: de redd ingsboo t was 
losgeraakt en weggedreven!

De tre ile r  liep v lug vol zeewater. A llen s tu tten  z ich op de brug en de jo n g s te  schepelingen keken 
m et vragende ogen naar de oudste m etgezellen. Bij het dagen was het regenen gestopt. Het 
w a te r in het schip was h ie rdoo r dan ook w at gezakt. Maar de e llend ige w ind  was vrese lijk . Het 
was bovendien b itte rko u d  en ze schaarden zich d ich t b ijeen om  het w at w arm er te krijgen.

Het b lee f geru im e tijd  s til aan boord. P lotseling begon Pier Rouzée, het oudste bem ann ingslid , 
te schreeuwen. Pier was een sterke kerel en zeer m oedig  en hij kon het n ie t ve rkroppen  dat 
niem and w at deed. En hij riep: “A is er niem and van ju ll ie  w at doet, ‘ hew el’ , ik zal het dan maar 
doen!" Hij sprong van de brug, maakte enkele touw en Ios van het v isne t da t op de scheepszijde 
vastgesjo rd  was, en hij lie t zich to t  aan z ijn  hals in het w a te r zakken. Toen hij m et z ijn  voeten 
voelde da t hij geen vaste bodem  raakte, probeerde hij m et verwoede inspann ing  om w eer aan 
boord te geraken, maar da t luk te  n ie t meer.

T e rw ijl de zee m et vo lle  geweld tegen de scheepsflank sloeg, riep Pier lu id  om hulp. M atroos 
V ic to r Bauwen en tweede m o to ris t Maurice Mares sprongen van de brug om hun kameraad te 
redden. Maar de man w oog zo zw aar da t ze hem n ie t konden o p tille n . Het was e llend ig  en ze 
g ruw elden erb ij, m aar ze m oesten weer naar de brug. Na enkele w ijlen  was Pier Rouzée voor 
a ltijd  weg. Tegen de m iddag was de w ind  gaan liggen. Het zeew ater stond op z ijn  laagst en het 
was nu o f noo it om  aan land te geraken. V ic to r Bauwen zei da t hij z ich nu eens zou laten zakken 
to t  op de grond.

Met vereende krachten lieten ze V ic to r g lijden  van de brug en hij kende meer ge luk: m et het 
w a te r aan z ijn  nek, voelde hij de harde zeebodem . Hij bevrijdde zich van z ijn  touw  en stapte 
naar de wal. Z ijn  touw  werd vastgem aakt aan de re ling en V ic to r hield het andere u ite inde op 
het strand. A llen  lieten zich zakken to t  op de bodem . Ploem- de b ijnaam  van Gonzales - was de 
laatste m atroos om het schip te verla ten, h ij had zich im m ers voord ien  in de scheepsschouw 
geneste ld  waar hij z ich ve ilige r voelde.
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I
D ru ipna t en b ibberend van de kou stonden de e lf op de open vlakte te rillen. Ze hadden sedert 
de vorige  avond n iks gegeten noch gedronken. Ze w isten n ie t waarheen ... Ze besloten zo 
d ich t m oge lijk  b ij de zee te b lijven en rich ting  w est te trekken . V lug kwamen ze b ij een soo rt 
lavagrond w aar ze o n m o g e lijk  verder konden. Ze m oesten dan land inw aarts dolen. Maar dat 
b racht evenm in zoden aan de d ijk  w ant spoedig stonden ze voo r een loodrechte  rotswand.
Zo b lee f er maar één m oge lijkhe id  over: in de tegenovergeste lde  rich ting  lopen. Na een uurtje  
kwamen ze op een ijsv lakte , een g le ts je r die scheef naar zee afliep.

Om in leven te b lijven, m oesten ze er over. Dat was geen kle in  b ier w ant om er overheen 
te geraken m oesten ze een gro te  inspann ing  leveren. Schipper Hallemeesch geraakte er 
ais a llereerste over samen m et zes andere dutsen. En dat eerste groep je  b lee f n ie t op hun 
kam eraden w achten. Het was vrese lijk , maar de twee m atrozen Cyriel C ou lie r en Gerard De 
Broek hadden hun laarzen u itge trokken  om op kousen m in d e rte  g lijden , maar helaas konden 
ze ach te ra f de laarzen n ie t meer aantrekken. Bauwen en Ploem waren in tussen al w at verderop. 
De twee jongeren  begonnen v rese lijk  te w ankelen op hun kousenvoeten. Na enige t ijd  kon 
C ou lie r die ve rsch rikke lijke  to c h t n ie t meer aan; to taa l u itg e p u t schreeuwde hij: “ Laat me hier 
m aar achter!" De Broek nam bedroefd afscheid van z ijn  m akker en sukke lde daarna ook verder. 
C ou lie r was op da t og e n b lik  al stervende.

De drie  anderen stapten verder en na zow at tw in tig  m inu ten  zagen ze in de verte een hut. 
Jam m er genoeg te laat voo r Gerard, w an t die jo n g en  had nog enkel kunnen zeggen: “ Laat maar!" 
De twee strom pe lden  naar de hu t en vonden daar de sch ipper en de overige bem anningsleden.

Ze waren in een hu t opge rich t om sch ipbreuke lingen  een onde rdak te bezorgen. Normaal 
waren die hu tten  vol voedsel en b randsto f, maar die hu t was helemaal leeg gep lunderd . Binnen 
kropen ze d ich t b ijeen om  zich w at te w arm en. O ndertussen was het reeds nacht geworden. 
U itgehongerd, d o o r en doo r koud en u itgepu t, w achtten ze op de nieuwe dag. Tens lo tte  vielen 
ze van verm oeidhe id  in slaap.

Bij het krieken van de dag m oesten ze verder dolen in de hoop mensen te on tm oeten . De 
scheepsjongen, Caulet, nauw elijks 1 5 jaar, en de h u lp m o to ris t Dedrie konden b ijna  n ie t meer. 
P lotseling begon de scheepsjongen te wankelen, hij werd blauw  en vie l neer van u itp u tt in g . Met 
een krop  in de keel m oesten ze hem achterlaten.

Tegen de m iddag kwamen ze in een gebied m et hoge bergen. Ze herkenden de ‘ Paardenschoen’ , 
een e igenaard ige rots. Ze begonnen aan redd ing  te denken, mede doo r het zien van de sporen 
van een paardenkar. Ze schrokken toen ze m erkten dat die sporen de weg n ie t m eer vo lgden. 
Bauwen en Ploem bleven de karresporen volgen, de zes overige de weg.

O ndertussen was de avond gevallen. Bauwen begon het einde van z ijn  krachten te voelen. En 
erger: de karresporen waren verdw enen! D it was te veel voo r Bauwen en hij vroeg z ijn  kameraad 
alleen verder te trekken . Maar Ploem deed al het m oge lijke  om V ic to r toch  mee te krijgen.
V ic to r vond toch nog de krach t om z ijn  laarzen to t  aan de enkels a f te sn ijden en zo verder te 
s trom pelen.
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0 .8 6  «Georges-Edouard» ging ver
loren door stranding op I Island 

den 13 Februari 1941

De « Georges-Edouard », onder het 
bevel van den kapitein Frans Halle- 
meersch. vertrok den 10 Februari 1941 
uit de Engelsche haven van Fleet
wood. De visscherij zou worden uit
geoefend in de wateren van IJsland. 
Het vaartuig strandde echter. De oor
zaak van het ongeval werd toege
schreven aan het feit dat het kompas 
niet meer de goede richting aanwees. 
Op het oogenblik der stranding op 
IJsland, blaasde er een geweldige 
O.Z.O.-wind en het regende geweldig. 
Onmiddellijk na de ramp poogde de 
matroos Rouzée Gustaaf al zwemmen
de de kust te bereiken. Hij gelukte 
hier echter niet in en verdronk. Het 
lijk  strandde op de kust van IJsland

De andere elf leden der bemanning 
wachtten den terugtocht van het wa
ter af om bij middel van een koord 
de kust te bereiken. Dedrie Raymond, 
derde motorist, uit Oostende. Coulier 
Cyriel, matroos, uit Oostcuinkerke. 
Debrock Gerard, matroos, uit Oosten
de en Caulet Gustaaf, lichtmatroos, 
insgelijks uit Oostende, 7ajn echter 
door bevriezing om het leven geko- \ 
men.

Deze vijf koene visschers liggen be
graven ver van hun land, op lJsland- 
schen bodem.

De zeven leden der bemanning, aan 
de ramp ontsnapt, bereikten ongeveer 
een maand nadien terug de haven van 
Fleetwood.

Fig. 2 In Het Visserijblad van 6 oktober 1946 werd 

de ramp met de 0.86 ‘Georges Edouard' herdacht 

(Foto: VLIZ-bibliotheek, Collectie Het Visserijblad).

Het andere groep je  had ondertussen ge luk gekend. Ze hadden een bewoonde w on ing  gevonden 
en werden daar verw e lkom d d o o r een Uslandse fam ilie . Ze kregen er eten, w arm  water, droge 
klederen, een bed. Ze voelden zich ove rge lukk ig . Maar sp ijt ig  genoeg was de h u lp m o to tis t 
Dedrie ko rt h ie rvoor van o n tbe ring  gestorven. O ok Ploem geraakte bij da t huis. Een hond vond 
Bauwen w at verder. Die had alle moed b ijeengeraapt om ve rder te sukkelen nadat hij het lich tje  
van da t huis gem erk t had. Een redder was m et de hond gaan zoeken en zo was de a llerlaatste  
levende toch ook  gered. Die bewoners deden alles w at ze konden voo r de zeven dom pelaars.

De vo lgende dag werden ze m et Uslandse pony ’s naar Reykjavik gevoerd, w aar ze in een kamp 
voo r zeelu i en sch ipbreuke lingen  te rech t kwamen. Na enige t ijd  werden ze m et hun fam ilie  in 
Engeland verenigd. Bij enkelen was er veel geluk, bij anderen heel veel ve rd rie t en getreur.
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