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De walvis van Oostende 
of walvis van Kessels 

Door Wim M.A. DE SMET DE SMET Willy M.A. (Wim) 
Geboren te Antwerpen, 1932 
thans woonachtig In Kalmthout 
Doctor in de dierl<unde (Kat. Univ. Leuven) 
Studeerde ook aan universiteiten van Bloemfontein (Zuid 
Af r ika) , Padua ( I ta l ië) . Glasgow (Schotland), Stockholm (Zwe
den). Amsterdam en Utrecht (Nederland). 
Thans werkleider aan het Rijksuniversitalr Centrum te Ant
werpen, verantwoordelijk voor de Vergelijkende Anatomie. 
Medewerker aan het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuur
wetenschappen te Brussel voor de studie van de zeezoogdieren. 
Adjunkt-direkteur van het Nationaal Instituut voor de Weten
schappelijke Fi lm. 
Lauriaat van de Henri Schoutedenprijs van de Koninklijke 
Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten 
in 1975 wegens de studie «Inventaris van de Walvisachtig 
(Cetacea) van de Vlaamse Kust en de Schelde» verschenen als 
Bulletin van het Koninkli jk Belgisch Instituut Natuurweten
schappen, Afd . Biologie, Nol . 50, no 1 (1974) 
Een twint igtal publikaties over walvisachtigen en andere 
zeezoogdlGren. 
Lid van talr i jke wetenschappelijke verenigingen en 1972-1974 
ondervoorzitter van de «Internacia Scienca Asocio Esperantlsta» 
maakt thans f i lm over de walvisachtigen. 
Organiseert thans samen met de heer R. de Clerck van het 
Rijksinstituut voor Zeevisserij van Oostende, een net van 
waarnemers opdat elke aangespoelde of waargenomen dol f i jn, 
bruinvis, zeehond e.a. zou kunnen bewaard worden voor 
wetenschappelijk onderzoek. 
Op 14 novomber 1969 te Blankenberge : -Stranding van walvis
achtigen langs de Oostkust». 

Inloiding. 
Aan de Vlaamse kust, ©n meer bepaaW in de streek 
van Oostende, is het al meer dan eens gebeurd 
dat een walvis aanspoelde of dat vissers een 'm 
zee gevonden walvis aansleepten. 

Nochtans is er geen enkele geweest die in zijn 
ti jd zo bekend is geraakt als de enoirme walvis die 
in november 1827 te Oostende aan wal we^d ge
bracht en wiens geraamte de volgende jaren in 
alie belangrijke steden ter wereld ten toon gesteJd 
werd, en waaraan ook de naam verbonden is van 
een merkwaardig persoon uit die t i jd, namelijk 
Herman Kesaels. 

150 jaar na deze gebeurtenissen loont het de moeite 
die «walvis van Oostende» of «walvis van Kessels», 
zoals hij in die tijd genoemd werd, eens terug in 
het daglicht te zetten, en wel om meerdere rede
nen : 

1. Het Is het eerste walvisgeraamte geweest dat 
ooit ais didaktisch en sensationeel voorwerp de 
wereld heeft rondgereisd, tot het tenslotte in Sint-
Petersburg, het huidige Leningrad, is beland, waar 
het thans nog staat en er nog jaarlijks door mil
joenen personen gezien en bewonderd wordt. 

2. De ondernemingsgeest van Kessels heeft ge
durende maarKlen het ganse Oostendse leven doen 
draaien rondom die walvis, zelfs onder de vorm 
van luxueuse feesten. 

3. Dez8 ongewoon grote walvis van 26,6 m lengte 
was voor vele dierkundigen uit die tijd een echt 
raadseldier, dat geleid heeft tot polemieken over 
de soortbepaiing en waarbij zelfs een nieuwe naam 
gelanceerd werd, die de wetenschappelijke wereld 

had kunnen ingaan, namelijk «baleinoptère d'Oslen-
de». 

Het is dan wel opvaJiend hoe weinig mensen van 
thans ooit over deze walvis hebben horen sprekein. 
Daarenboven is er sinds nagenoeg een eeuw niets 
essentieels meer over geschreven, tenzij bij ge
legenheid iin enkele dOerkundige teksten (zie een 
uitvoerige lijst daarvan in de inventaris van de 
walvisachtigen van de Vlaamse kust door DE SMET, 
1974, pp. 128-129) en in een zeer recente publikatie 
van de hand van J. MOENS. 

Het is dan ook niet overbodig deze - men zou bijna 
zeggen : historische - gebeurtenis en ail wat er mee 
verbonden is, eens terug in het dagiicht te steJilen. 

Belangstelling voor walvissen nu en toen. 

Men kan de kennis, die men thans over de walvis
sen heeft, werkelijk niet vergelijken mot de frag
mentarische kennis erover 150 jaar geteden. 

Thans weet ©Ik schoolkind dat waJvii'ssen geen 
vissen zijn maar zoogdieren. Langs lektuur, kranten, 
televisie en film maken we kennis met de verschu
ilende soorten walvissen, en vooral met de grootste 
onder hen, de blauwe vinvis, die wei 22 a 28 m 
groot wordt, ja uiltzonderliijk zelfs meer, en diie niet 
alleen het grootste dier is dat thans bestaat, maar 
zelfs het grootste dat ooit bestaan heeft. Natuur
beschermingsverenigingen hebben een speciale 
aarvdacht voor deze soort, de blauwe vinvis, omdat 
zij zo sterk bedreigd is geraakt ten gevoige van de 
al te excessieve jacht waaraan het dier in deze 
eeuw is blootgesteld geweest. Verscheidene 
wetenschappelijke instituten, verenigingen en stu
diegroepen wijden zich grotendeels of uitsluitend 
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aan studies over walvisachtigen. Jaarlijks verschij
nen er thans wel een honderdtal publikaties over 
deze dieren. In talrijke musea en dierentuinen staan 
walvisgeraamten opgesteld en kan het belangstel
lend publiek er alzo veel over vernemen. Reizende 
tentoonstellingen met een geformoliseerd walvis
kadaver bezoeken stad na stad en geven inlichtin
gen over zulke dieren ; zo was er in de zomer van 
1976 nog een met «Jonas, de walvis» in vele 
Vlaamse steden en gemeenten. 

150 jaar geleden was de toestand echter gans 
anders. Zeer weinig mensen ter wereld hadden 
ooit een geraamte van een walvis gezien en de 
weinige geraamten die er waren (Parijs, Berlijn, 
Bremen en Leiden) waren meestal ellendig slecht 
gemonteerd en onvolledig. 

Afbeeldingen over die geraamten en over walvissen 
liin het algemeen waren zeldzaam. Slechts weinig 
dierkundigen hadden ooit de kans gehad zelf een 
ilevonide of dode :alvis, of zelfs een geraamte, te 
zien, en geen enkeJe dierkundige had van die zee 
zoogdieren zijn voorkeurstudieobjekt gemaakt. Over 
de inwendige bouw van die dieren was zeer weinig 
gekend en over een onderscheid tussen verschu
ilende soorten spraken de verscheidene boeken el
kaar nadikaal tegen. Er waren trouwens slechts 
enkeile hierover, meestal in het Frans of in het 
Latijn, en deze boeken waren volumineus, onover-
zichteliijk en zeer duur. Daarenboven was er slechts 
een zeer beperkt aantal mensen dat een weten
schappelijke belangstel'lung voor zulk dier kon op
brengen. Alle andere belangstelling was niets an
ders dan de typische menselijke sensatiezucht naar 
deze reuzen van de oceaan. 

Het was dan ook een geslaagd idee om die typische 
sensatiezucht van de mensen uit te buiten door het 
geraamte van zulk di.er te bewaren en het in de 
verschillende steden te gaan tentoonstellen. Deze 
idee werd verwezertlijkt door de ondernemende 
Herman Kessels, die er haast al zijn kapitaal in 
investeerde, maar er weliicht geen goede zaak aan 
iheeft gehad. Dat zijn tentoonstelling, - weliicht de 
eerste 'm haar soort - sukses had, wordt bewezen 
door het feit dat ook na 1830, nadat Kessels de 
walvis aan anderen had verkocht, dat geraamte nog 
gedurende vele jaren rondgesjouwd is, tot in Ame-
ni'ka en Rusland toe, en lang bekend Is gebleven 
als de «walvis van Kessels». 

Kessels, de man met de walvis. 

Wie was die Herman Kessels ? Hij was beslist 
geen echte Oostendenaar, maar een funktionaris 
van het toenmalige Koninkrijk der Nederlanden 
(1815-1830], die door omstandigheden in Oostende 
terecht was gekomen en er een gekende figuur 
was geworden. De idee om zulk dier op te kopen, 
te laten ontvlezen en prepareren, een paviljoen er 
voor te laten bouwen, feesten te geven en nader
hand er mee op reis te gaan, komt zeker niet op 
ijn gelijk welk brem, maar slechts in dat van een 
kreatieve, maar ook onrustige en vooral avontuur-
IJijke geest, en dat was Kessels beslist. 

Maar hoezeer hij ook bekend is geraakt wegens 
zijn walvis, in andere middens is Kessels vooral 
bekend als één der haantjes-vooruit van de Bel
gische Revolutie van 1830. Het uitvoerig artikel 
(20 paginae) over zijn persoon in de «Biographie 
nationale», van de hand van P. HENRARD, beslaat 

hoofdzakelijk dit onderdeel van zijn leven. Voor zijn 
tijdgenoten is hij ook gekend geweest als een 
mogelijke verrader van de Belgische zaak in 1831, 
iets waarvoor hij trouwens in hechtenis is geweest. 
In 1841 heeft hij nogmaals in de belangstelling ge
staan wegens zijn deelneming aan een komplot 
tegen LeopoJd I. Weer anderen kennen Kessels als 
de ontwerper van een speciaal type brandweer
ladder, dat in België in de vorige eeuw algemeen 
gebruikt werd. En dit alles is nog maar een op
somming van enkele attributen, die men aan deze 
hoogst merkwaardige persoon kan toeschrijven. In 
een speciaal artikel in de «Cahiers de la Fourra-
gère» van 1926 heeft LECONTE deze intrigerende 
persoonlijkheid beschreven met volgende attribu 
ten : «l'homme a la baleine... fantassin, marin, re-
ceveur des contributions, officier de Bolivar, che
valier de la legion d'honneur, major d'artillerie, 
préveneur de conspiration, inventeur d'une échelle 
de sauvetage et père de 19 enfants...» - een lijstje 
dat maar weinig mensen op hun aktief zouden kun
nen schrijven. 

Het is ook ten gevolge van al zulke kronkelingen 
in zijn levensweg dat Kessels in Oostende was 
terecht gekomen. Geboren te Brussel in 1794 (hij 
overleed er in 1851) uiit een Noord-Brabantse vader 
en een Gelderse moeder, bracht hij zijn jeugd door 
in de toemalige Bataafse Republiek (Nederland). 
Hij trad reeds vroeg in het leger, maar wisselde 
daar ook enige malen van kamp, naarmate de 
oorlogsomstandigheden en de soldijen het best uit
kwamen. Ook was hij een tijd op zee. In 1815 nam 
hij deel aan de slag van Waterloo. In 1819 liet hij 
zich aanwerven voor het leger van Bolivar om in 
de onafhankelijkheidsstrijd van Columbia zijn deel 
te hebben, maar dit avontuur heeft niet lang ge
duurd. Teruggekeerd in Europa, bekwam hij de 
funktie van belastingkontroleur van de provincie 
Antwerpen van het toenmalige Koninkrijk der Neder
landen. Zijn beleid blijkt daar niet helemaal zuiver 
te zijn geweest, en toen er een aanslag op zijn 
leven had plaats gehad in de buurt van Baarle-
Hertog, werd hij onder vorm van disciplinaire maat
regel overgeplaatst, liefst ver weg van Antwerpen. 
En zo kwam hij in 1824 in Oostende terecht als 
visiteur van de havenrechten. 

Kessels was ongetwijfeld een man van tegenstrij
digheden. In Oostende ontpopte hij zich tot een 
weldoener, die samen met zijn vrouw de armen 
voorzag van voedsel en o.a. veel eHende probeerde 
te lenigen na de ontploffing van het kruitmagazijn 
op 19 september 1826. Ook onderscheidde hij zich 
bij de redding van de bemanning van een schuit 
uit Duinkerke, iets waarvoor hij later het «legion 
d'honneur mocht in ontvangst nemen van de Franse 
koning Charles IX. 

Ongetwijfeld wilde Kessels zich populair maken 
in Oostende. De hele historie met de walvis is daar 
trouwens een onderdeel van, maar dan wel een 
onderdeel met zeer verstrekkende gevolgen, want 
het heeft zijn leven een gans andere wending ge
geven : hij verliet zijn staatsfunktie, die mogelijk al 
zeer wankel stond, en trok er met de walvis op 
uit. De revolutie van 1830 heeft weerom een andere 
wendiing gegeven aan zijn leven en naderhand vele 
gebeurtenissen ook, Het is jammer dat hij nooit 
zijn memoires geschreven heeft - zoals hij ooit 
dreigde te doen - want dan zouden we gans zijn 
levensloop beter kennen. 
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In vele van Kessels ondernemmgen heeft zijn 
vrouw ook een belangrijke rol gespeeld. Zij kwam 
uit Amsterdam uit een zeer protestants midden. 
Zij was met hem in Den Haag getrouwd i«n 1815. 
In Oostende hielp zij ijverig mee met het lenigen 
van de nood van de armen, zoals BERNAERT het 
zegt : «met eene de krachten van het schoone 
geslacht schier te boven gaanden ijver... ». Zij heeft 
aan Kessels niet minder dan 19 kinderen opgele
verd, iets wat zelfs voor een mon liijk Kessels 
wat te veel werd, want in 1834, toen hij zich kan
didaat stelde voor een diplomatieke funktiie iin 
Egypte nam hij als één der argumenten om zijn 
kandidatuur te steunen : II n'y a qu'une separation 
des corps qui mettra un arrêt a eet accroissement». 

Vooraleer de term «public relations» gelanceerd 
was, wist Kessels maar al te goed wat de inhoud 
van zulke term was. Zo b.v. ook in het geval van 
de walvis. Om zich te verdedigen tegen kritiek 
van de wetenschappers nam hij een bekende Oost-
endse heelmeester Dubar, in dienst om het pre
pareren van die walvis te volgen en er een boek 
over te schrijven. Hij reisde met Dubar en met de 
preparator Paret opzettelijk naar Parijs om er de 
bekendste dierkundige van die tijd, Georges Cuvler, 
te ontmoeten en er over die walvis te spreken en 
naderhand Cuvier's autoriteit 'm te roepen om aller
lei diingen te beweren, die die man weHicht niet 
zal gezegd hebben, b.v. dat die walvis duizend jaar 
oud was. Kessels ging persoonlijk tot bij Koning 
WrHem 1 in Den Haag om deze zogezegd de walvis 
te schenken, maar in feite om dat dier de «Konink
lijke» walvis te kunnen noemen. Hij liet de Oostend-
se advokaat Bernaert een boek schrijven, zogezegd 
over de walvis, maar in feite één en al lof over 
Kessels. Hij organiseerde indrukwekkende feesten 
toen het paviljoen va-n de walvis klaar was, zodat 
heel Oostende slechts over Kessels en zijn walvis 
sprak. Elike tentoonsteiWing van de walvis in een 
stad werd met een soort barnum-reklame «avant 
ila lettre» aangekondigd. Toen hij in Parijs het 
«legion d'honneur» ontving omdat hij Duinkerkse 
vlssors had gered, liet hij uitschijnen dat hij die 
titel kreeg wegens zijn verdienste voor de weten
schap met die walvis. Na amper enige jaren was 
Kessels dan ook een bekende figuur geworden in 
het ganse Koninkrijk der Nederlanden, en was «de 
wavis van Kessels» een begrip geworden. Getuige 
daarvan is trouwens een spotprent van de Neder-
ilanders in 1830 bij gelegenheid van de Belgische 
Revolutie : de Belgische opstandeüngen worden 
er voorgesteld als een groepje dat onder leiding 
van Kessels met de walvis ten aanval trekt. 
Maar hoe men ook over Kessels moge oordelen, 
één feit is zeker : dank zij zijn ondernemingsgeest 
heeft hij voor de eerste keer in de geschiedenis 
een walvisgeraamte aan een ruim publiek kunnen 
vertonen. Meer dan gelijk welke walvis, die ooit 
ergens gevonden is, - en in Oostende zijn er 
trouwens nog gevallen geweest in 1885 en in 1892, 
- heeft deze walvis bijgedragen tot de voiksontwik-
kellng in de 19e eeuw. En al heeft Kessels dat ge
raamte in 1830 voor een peulschil verkocht, nog 
vele jaren lang werd dit dier overal ter wereld 
tentoongesteld als «walvis van Kessels» eerder dan 
als «walvis van Oostende». 

De walvis op het strand. 
Hoe de walvis in Oostende terecht is gekomen 
vindt men in verscheidene schriften vermeld. He
laas is er wat tegenstrijdigheid over de kerrekte 

datum en over de vindplaats. De meest volledige 
beschrijvingen vindt men enerzijds in het (intussen-
tijd zeer zöldzaam geworden) boekje van een 
Oostendse Advocaat, Mr Bernaert, in 1828 zowei in 
het Nederlands ais in het Frans liet verschijnen 
over dit dier en over de feesten, die Kessels ge
organiseerd had, en anderzijds in het boekje van 
de Oostendse heelmeester Dubar over de anatomie 
van dit dier. 

Dubar en een pamflet dat bij de tentoonstelling 
verkocht werd spreken van 3 november, Bernaert 
echter van 4 november 1827. De eerste datum lijkt 
echter het meest waarschijnlijke, want 4 november 
was een zondag en het was niet de gewoonte dat 
op zulke dag de vissers op zee waren. In sommige 
teksten vindt men ook 5 november vermeld. 

Geen enkele auteur heeft ook ooit duidelijk gezegd 
waar die dode walvis gevonden is. Dubar zegt : 
tussen Oostende en de Engelse kust, Bernaert : 
tussen de Engelse en Nederlandse kust, en een 
pamflet : op 10 mijlen van Oostende, en de Gentse 
hoogleraar Van Breda, die uit Zeeland afkomstig 
was : tussen Oostende en Zeeland. 

Voortgaande op wat Bernaert schrijft zou eerst de 
bemanning van een visserssloep dit dode kadaver 
hebben zien drijven en het hebben proberen te be
machtigen, doch dit mislukte hun. Naderhand werd 
het kadaver teruggevonden door de bemanning van 
een andere sloep, de Doifijn. Deze kreeg hulp van 
twee andere sJoepen, en zo konden zij met vereen
de krachten het dier naar Oostende slepen, dat ze 
in de vroege morgen van de volgende dag bereik
ten. In de havengeul botste de kop van het dier 
tegen één van de palen, de kabels braken door 
en het kadaver dreef terug weg. Het strandde 
echter enige honderden roeden verder, in de buurt 
van Bredene. Vermits het juist springvloed was, 
kwam het ver op het strand terecht. 

De vissers, die eerst gemeend hadden met een 
wrak te doen te hebben, maar naderhand ten volle 
beseften welke uiterst zeldzame vondst ze gedaan 
hadden, zagen er natuurlijk een speciale winst in. 
Weldra ontstond heel wat betwisting rondom het 
eigendomsrecht tussen de schippers van al die 
sloepen. Een kompromis werd gevonden in die zin 
dat het dier een week lang mocht worden tentoon
gesteld te hunnen bate en dat het naderhand door 
de rederij zou verkocht worden. 

Intussentijd had het nieuws over deze vondst van 
een uitermate grote walvis zich verspreid. Er cir-
kuleerden berichten over een dier van wel 31 m 
lang en wei 300.000 kg. zwaar. Niet aileen uit 
Oostende, maar ook uit de omgevende dorpen en 
zelfs uit Brugge, Gent en Duinkerke kwamen 
nieuwsgierigen om dit ongewone dier te zien. Reeds 
de volgeode dag was er het bezoek van de Gentse 
hoogleraar Van Breda met een aantal van zijn 
studenten. Hij nam zioh voor een ui'tvoerige ana
tomische studie van dit dier te maken, maar botste 
aanstonds op de onwil van de vissers, die liever 
de centen van de bezoekers zagen dan de lof van 
de wetenschap. Hoe Van Breda ook te keer ging 
en er zelfs de goeverneur van de provincie in pro
beerde te betrekken, de vissers gaven niet toe en 
Van Breda en zijn studenten moesten er zich mee 
tevreden stellen het uitwendige van het dier te 
inspekteren, wat maten te nemen en tekeningen en 
nota's te maken en lijdzaam te moeten vaststellen 
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dat sommige «baldadigen» (zo zijn Van Breda's 
eigen woorden in zijn tekst, p. 345) de baleinen 
veirder uittrokken, oog en tong er uithaalden, lap
pen vet uitsneden en dat de ontbinding meer en 
meer vorderde. Heel het betoog, dat Van Breda 
enige dagen later over die walvis geschreven heeft, 
is een verbitterde klacht, die eindigt met de wens 
dat geen enkeJe van zijn kollega's ooit zulk ver
driet zou moeten Hjden. 

Van Breda's klacht mag dan wel gegrond zijn, zij 
is in feite onrealistisch. Ten eerste was het kada
ver al in verne toestand van ontbinding toen het 
gevonden werd, hetgeen bewezen wordt door het 
feit dat de baleinen zo gemakkol'ijk uitvielen. Ten 
tweede, wat zou bij zuJk kadaver iemand kunnen 
aanvangen met silechts een stel ontleedmessen ? 
Voor het ontleden en het vervoeren van zulke wal
vis had men een ganse installatie nodig. Er was 
zelfs nog geen mogelijkheid het diier eventjes te 
verplaatsen of het wat om te keren om de andere 
zijde te zien ! 

Terwijl Van Breda palaverde, was ook Kessels op 
het toneel verschenen. Alzo speelde zich de strijd 
af tussen enerzijds de wetenschapsmens met goede 
bedoelingen, maar geen geld, en anderzijds de on
dernemende geest, die aanstondts bereid was 
2.000 guldens voor te stellen om dit dier in handen 
te krijgen en er een sensatiezaak van te maken. 

Ten einde zich op wetensohappeJujk gebied te kun
nen verweren tegen Van Breda, die een schoonzoon 
was van de bekende anatoom Petrus Camper, as
socieerde Kessels zich met de Oostendse heel
meester Dubar, die er zich op beroemen kon lid te 
zijn van het Heelkundig Genootschap van Amste-
dam en van een heel aantal medische genoot
schappen in binnen- en buitenland, en verscheidene 
boeken te hebben geschreven, o.a. een over de 
heilzame werking van zeebaden. 

Toen op 10 november de walvis te koop kwam, 
iMep de som, die Kessels en Dubar er voor be
taalden, op tot 3.000 guldens. Van Breda mocht 
weliswaar aanwezig zijn bij de operaties, maar 
Dubar zou de ontleding leiden. Voor dit ontvlezen 
werd beroep gedaan op Louis Paret, een herberg-
uitbater van Sl'ijkens, die zich bekwaamd had in 
het opzetten van dieren en het prepareren van ge
raamten en die een merkwaardige privaat-verzame-
'ling van dieren in zijn herberg had. Niet minder dan 
62 werklieden werden aangeworven om aan dit 
kolossale werk deel te nemen, dat weldra een 
aanvang zou nemen. 

Het prepareren van het geraamte. 
Kessels besefte maar al te goed dat zijn voor veel 
geld verworven walvis hem misschien nog zou 
ontglippen als bij storm het springtij tot aan het 
kadaver zou geraken. Daarom liet hij onverwijld 
het werk beginnen op 14 november en besliste 
hij dat men zelfs bij nacht zou voortwerken bij 
fakkeljicht. 

Het openen van de buik leverde de belangstellen
de ontleedkund'igen zoals Van Breda, Dubar en enige 
Oostendse geneesheren, een zware ontgoocheling 
op : alle organen waren bedorven en uiteengevallen. 
Een vreselijke stank verspreidde zich in de om
geving, tot groot ongemak van al wie aldaar moest 
werken. Al die verrotte delen werden dan maar 
begraven. 

Alleen het spek van de huid was nog bruikbaar en 
het werd ingekuipt wn later verkocht te worden; 
al te samen leverde het nog 20.000 kg. op, waar
uit 11.200 liter traan werd getrokken. Ook de uit
wendige geslachtsdelen van dit vrouwelijk dier 
waren nog in voldoende goede toestand om be
waard te worden voor de tentoonstelling. Ook de 
6,5 m brede staartvin was het bewaren waard, 
maar dat kostte aan Kessels al een fortuin, want 
de kuiip ervoor kostte 1.800 guldens en zij moest 
gevuld met verloop van brandewijn en daarna met 
een sublimaatoplossing ten einde deze vin voor 
verder verderf te vrijwaren. 
De kop vormde een proble-em apart. Hij was diep 
in het zand gezakt en moest er met hijsblokken 
worden omhooggehaald. Maar hij was zo geweldig 
zwaar dat de kabels en de stellingen doorbraken 
onder het gewicht. Doch de ingenieuse Kessels 
liet weldra een andere methode toepassen, gebruik 
makend van het feit dat het water bij hoogtij reeds 
tot aan het kadaver kwam. Er werden vier vlotters 
aan de kop vastgemaakt, zodat deze stilaan begon 
te drijven. Zodra hij wat vlotte werd hij met de 
vereende kracht van 6 paarden en 52 werklieden 
over een speciaal aangelegde plankenvloer tot aan 
de duinen gesleept om aldaar verder verwerkt te 
worden. 

Vijf dagen na het begin der werkzaamheden was 
de zaak al rond en zaten de beenderen in het 
magazijn. Het was toen 19 november, feestdag van 
de Koningin der Nederlanden, WiJhelmIna-Frederica. 
Kessels nam de gelegenheid te baat om er een 
eerste feest van te maken. De werklieden en hun 
familie, te samen 114 personen, mochten op zijn 
kosten er komen eten en drinken. Er werd een 
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dansvloer gelegd tussen de onderkaken van de 
walvis en vier paren dansten daar de quadrille, 
een gebeurtenis die in afbeeldingen is vastgelegd. 
Om naderhand de beenderen naar de stad over te 
brengen was nog een hele onderneming nodig. 
WekenJang hadden die beenderen eerst in kalk-
water gelegen in een speciaal daarvoor afgehuurd 
schip, dat men helemaal had gevuld. In die weken 
trouwens was Kessels met Dubar en Paret naar 
Parijs gereisd om aldaar wat meer over walvissen 
te vernemen. De beenderen werden daarna in 
houten kisten op paardenkarren vervoerd naar het 
«Hotel du Commerce» (het gebouw dat thans het 
kollege is) op de Keizerskade (de huidige Vlndic-
tivelaan), waar Kessels een zaal had afgehuurd. 

Do kop vormde echter weer een probleem, niet 
alJeen omdat men 6 paarden nodig had om de wa
gen te trekken, maar vooral omdat hij niet door de 
stadspoorten kon. Men moest speciale stellingen 
bouwen om hem over de stadmuren heen te hijsen. 
Ook kon de kop niet in het hotel binnen en lag hij 
wekenlang op straat, speciaal bewaakt door twee 
wachters. 
Maar, einde goed, alles goed. Kessels had zijn 
walvis en het publieke vertoon kon gaan beginnen. 

Het paviljoen en de feesten. 

Ten einde de walvis tentoon te stellen liet Kessels 
een speciale barak bouwen, een paviljoen, zoals 
het genoemd werd, of in de terminologie die Kes
sels graag gebruikte : het paleis van de walvis. 
Do beschrijving, die Bernaert er van gegeven heeft. 

(en die men grotendeels kan terugvinden in de 
tekst van J. MOENS, pp. 160-161) wijst er op dat 
het ongetwijfeld een zeer fraai gebouw was, dat 
bovendien op zeer ingenieuse manier kon afge
broken en terug opgebouwd worden. Het was 33 m 
lang, 12 m breed en 12 m hoog. Binnenin was het 
knap afgewerkt en voorzien van 8 luchters. Het 
was versierd met 22 schilderijtjes van de Oostendse 
schilder Van Cuyck over deze walvis, walvisvangst, 
robbenvangst e a. Van op een galerij kon men bet 
geraamte langs boven bekijken. Om het geraamte 
te schragen was er een gestel, waarin 7.000 pond 
ijzer verwerkt was.. 

Begin april 1828 werd op de kaai voor het «Hotel 
du Commerce» dit paviljoen op tijd van drie dagen 
in elkaar gestoken, - «als door toverij» zoals Ber
naert het bewonderend uitdrukt, - en steeg de 
spanning in Oostende met de dag. Zij steeg nog 
meer toen Kessels van Den Haag terugkwam met 
het bericht dat Zijne Majesteit de walvis als ge
schenk had aanvaard, maar aan Kessels de toela
ting had gegeven dit geraamte zes jaar voor zijn 
profijt ten toon te stellen, - iets waar Kessels zich 
trouwens twee jaar later niets meer van heeft 
aangetrokken toen hij zich keerde tegen diezelfde 
koning, die hij bij alle gelegenheden nochtans 
roemde als «kunstlievende, ...nuttige ondernemende 
beschermende Monarch» of «onze geliefde Koning». 

De feestelijkheden om het paviljoen in te huldigen 
zouden drie dagen in beslag nemen. En wat voor 
feesten I Kessels had drie Oostendse maatschap
pijen onder de arm genomen, namelijk de Konlnk-
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ijiijke Broederschap van de Handboog Sint-Sebastiaan, 
de Schuttersgi.ilde Sint-Andreas en Siote-Barbara en 
het Koninklijk Genootschap voor Toneel- en Dicht
kunde Rhetorica. Deze drie groepen voirmden het 
belangrijkste deel van een stoet die op zondag 20 
april 1828 door Oostende trok en die heeil en al 
huJde was aan Kessels en aan de walvis. Van 
reeds in de morgen was er feestelijk kanongeschut 
geweest en de vorige avond taptoe. Vanuit de ganse 
omgeving was de bevoJking samengestroomd en 
er was, zoals Bernaert het uitdrukt «eene menigte 
dames... schrteirende van schoonheid ©n van kle-
dingspracht». 
De hoge gasten, waaronder de goeverneur van de 
provincie, graaf de Bai^llet, werden ontvangen in het 
pawiiljoen em hier werd in de muil van de walvis 
de koninkliijke akte getekend en werd de erewijn 
gedronken ©n werden de medai'lles uitgedeeld. 
Daarna werden door jonge meisjes lofgedichtjes 
uitgesproken aan de respektieve hoge gasten, be
halve aan de burgemeester, want de juffrouw die 
het moest doen was juist flauw gevallen. 
In de namiddag was er een banket voor niet min
der dan 150 gasten. In de stad liet Kessels ten 
behoeve van de armen duizend broden, duizend 
iNter bier en vijfhonderd pond kaas uitdelen. Daarna 
volgden volksspelen en in de avond nog ©en vuur
werk. 
's Maandags was er ©en schuttersfeest waaraan 
180 schutters deelnamen uit allenlei plaatsen van 
de provincie, 's Namiddags werd een luchtballon 
opgelaten, 's Avonds waren er twee bals, één voor 
de leden van de deelnemende verenigingen en één 
van toch ook we©r 300 man, voor de genodigden. 

Onder de deelnemers bevond zich als nieuwe gast, 
speoiaaJ naar Oostende gekomen om de walvis te 
zien, de prins van Saksen-Weimar. 
's Dinsdags hernamen de feestelijkheden. Weerom 
werd een luchtballon opgelaten, doch deze schoot 
in brand en zorgde voor groot spektakel. Er was 
eveneens een schuttersfeest en de eerste prijs was 
©en koffiekan met een walvis op het deksel. En 
's avonds mochten alie werklieden, die aan de 
walvis hadden gewerkt, zich nog eens komen ver
lustigen op een overvloedige maaltijd. 
Kessels' feestroes kende geen einde. Twee dagen 
later herbegon hij te feesten. Een orkest werd 
opgesteJd in het geraamte van de walvis en zorgde 
voor een ongewoon koncert, - een attraktie die zo 
goed slaagde dat ze naderhand dikwijls herhaald is. 
Men zou zich kunnen voorstellen dat na al die fees
telijkheden, nagenoeg iedereen In Oostende de wal
vis hed bezichtigd. Dat was echter geenszins het 
geval. De werkende klasse kon of wilde In die tijd 
geen geld spenderen aan zulke zaken. Toen Kessels 
besloot hen op de vrijdag gratis toegang te verie-
nen, stonden duizenden aan te schuiven om de wal
vis en dat paviljoen, waarvan men nu al maanden 
sprak, met eigen ogen te aanschouwen. 
Kessels kon zich in de handen wrijven : sukses was 
verzekerd. De stad huldigde hem officieel op 1 mei 
en gaf hem een gouden snuifdoos met speelwerk. 
Maar heel die zaak had hem intussentijd niet min
der dan 60 000 guldens gekost. En die zou hij moe
ten rekupereren, kost wat kost. Dat zou dan metoen 
de grote toernee met de walvis worden. 

(wordt vervolgd) 
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Ces pages sont dediees a Ia population graveli-
noise et a son Maire en temoignage de reconnais
sance pour I accueil reserve en 1914 1918 a tant 
de soldats belges qui n avaient plus de foyer 

GRAVELINES OU GREVELINGEN 
En marge de I activite navale beige 1914 1918 

Par J Verleyen 
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Le présent ©ssai de vulgarisation hlstorique con-
cernant Gravelines peut, a juste titre, être consi-
déré comme se situant en marge de l'activité na-
vale beige 1914-1918 car le nom de oe petit port 
a toujours été assooié a celui de notre Depot des 
Equipages créé en 1917 a Grand Fort PhHippe, 
'hameau détaché de Gravelines en 1884 pour en 
faire une commune indépendante mais qui est de-
meuré uni a ©He dans le cadre d'une agglomeration 
de fait et dans le cadre de la «Communauté Por-
tuaire de Gravelines-Grand Fort Philippe». 
Graveilines a conserve le souvenir vivace d'une 
imtense presence nmiMtaire beige en 14-18. Plus d'un 
Beilge a épousé une Gravelinoise et plus d'une fa-
miijile de chez nous compte ainsl une more, une 
grand'mère ou une tante originaire de ce F>ort. Cette 
situation a certainement corttribué, dans une mo
deste mesure, a développer l'esprit maritime ©n 
Belgique. Je n'ai toutefois rien trouvé sur place 
au sujet de nos marins. Ceux-ci étaient bases a 
Calais comme je l'ai signalé dans le No 4 de NEP-
TUNUS 1975 1976 en relatant les derniers souvenirs 
du Commandant G. GOOR, entretemps disparu. 
Ainsi, l'oiseau de mauvais augure, auqu&l je faisais 
aililusion dans I'introduction a la rubrique 14-18 
(NEPTUNUS 1969 No 6), avait done eu raison en 
disant que je ne trouverais rien a GraveHnes et 
que je perdrais non temps. Quoi d'étonnant qu'iil 
ait eo raison en ce qui concerne notre histoire 
navate de la première guerre mondiale, puisque 
c'était notre tres regretté ami et collaborateur 
P.E. SCARCERIAUX qui savait tant de ohoses sur 
notre marine et dont nous déplorons encore, pres-
que tous les jours, la disparition alors qu'iil venalt 
de rejoindre notre équipe depuis si peu de temps. 
Mais, recherohant, si je puis dire, la vî Me natale 
de nos «Pomipons Bleus» du Dépöt des Equipages 
d'abord, du «Corps des TorpliHeurs ©t Marins» en-
suite ©t de notre Corps de Marine 39-40 pour ter
miner, j'ai découvert, en revanche, le passé d'un 
petit port flamand qui f i t partie pendant des siècles 
de nos provinces, passé qui mérite d'etre connu et 
qui trouve bien sa place dans notre formation hlsto
rique relative a notre passé maritime national. 

Une II^TRODUCTION toute faite... 
«GRAVELINES, au passé bistorique trop méconnu 
qu'iil faut sauvegarder et mieux faire aimer, ne 
pouvait cependanit pas refuser son evolution». 

Marguerite DENVERS - SOCKEEL 
Maire de Gravelines 
mars 1977. 

Cette phrase figure dans le message que Madame 
DENVERS-SOCKEEL, Maire de Gravelines, adressa 
a ses conoitoyens a la veiHe des dermères elec
tions municipales frangaises, ces elections qui sus-
oitèrent l'intérêt du monde entier, avide de savoir 
qui serait Maire de Paris. C'est un message d'adieu 
«au terme d'un mandat», comme elle le dit, avant 
de passer l'écharpe mayorale a son époux, le 
Depute Albert DENVERS. Madame DENVERS-SOC
KEEL était au courant de mon travail depuis deux 
ans et elle m'a aidé. Son époux et successeur l'a 
déja fait également. Je ne vais pas dire que Ma
dame le Maiire a prononcé ces paroles en songeant 
spéoialement a moi mais ©lies prouvent que nous 
sommes sur la même longueur d'ondes. C'est pour-
quoi, je me suis empressé de les reproduire en 
tête de l'historique. On ne pouvait trouver melHeur 
phrase pour introduire le sujet. Chaque m ôt vaut 
son pesant d'or. 

Le Maire, 
Mr. DENVERS 

Cette evolution que l'on ne peut refuser 
Graveljnes est maintenant une viMe portuaire du 
Département du Nord, située a l'embouchure du 
fleuve Aa(*). L'Aa est un petit fleuve cótier d'en-
viron 80 km. de long, navigable sur 30 km. env. qui 
unit la viHe de Saint Omer a la mer. M a done a 
peu pres la même longueur que l'Yser et, comme 
lui, il a joué un grand röle historique. Comme nous 
le verrons, une grande similitude existe entre Gra
velines et Nieuport. 
Gravelines ne peut refuser son évoiution. Cette 
viiie, située a 20 km. de Calais et a 20 km. de 
Dunkerque, a mi-distance entre les deux, est en 
plein développement. En cinq années, sa population 
est passée de 8.500 a plus de 10.000 habitants. Ce 
développement soudain est dü, d'une part, a l'in-
dustrialisation de toute la cöte entre Calais et 
Dunkerque et a l'extension formidable des instal
lations portuaires de ces deux villes et, d'autre 
part, a la construction a Gravelines d'une centrale 
nucléaire. Gravelines m'a fait penser tout de suite 
a un autre petit port flamand, tout petit mais qui 
est aussi dominé par plusieurs imposantes centra-
iles nucléaires. Vous I'avez deviné, vous surtout les 
hommes de la Base de Kallo, j'ai fait allusion a 
Doel, ce petit port qui devait disparaitre mais qui 

Mad. M. DENVERS-SOCKEEL 

(*) Pour les amateurs de noms s mllaires, signalons qu'il 
existe, aux limites des provinces d'Anvers et de Noord-Bra-
bant, deux rivieres qui portent le nom de Aa L'une arrose 
nolamment Turnhout et se réunit k Ia Petite Nèthe è Grobben-
donk L'autre. dénommee également «Groote Aa» ou «Weerijs-, 
prend sa source en Belgique et se confond avec la Marck 
affluent de la Meuse, è Breda. 
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n'a pas voulu mourir, qui a 'mstauré \a «ScheWe-
wijdirvg» et la fête aux moules pour sensibiliser 
l'oplnion publique et qui est sauvé maintenant. Gra
velines non plus ne veut pas mourir en tant que 
vieux petit [>ort fortifié. Au milieu de ces ohantiers 
iimpr©99iionnants qui évoquent Zeebrugge, Kaflo ou 
Doel, la viHe veut sauvegarder ses vieux remparts 
dans une «ceinture verte» sise ©lle-même sur 
une «coupurs verte». Les vieux Graveliines sera 
sauvé oomme Doel I 

Un passé historique trop méconnu... 

Le passé historique de Gravelirnes est trop mécon
nu. C'est exact et même effrayant quand on com
pare la situation avec cetle de Dun'kerque, toute 
proche et ce malgré les destructions épouvanta-
Wes subles par cette vllle. Au point de vue de la 
vulgarisation historique, c'est le jour et la nuiit 
•entre ces deux vlUes qui sont pourtant les deux 
seuls ports sur la partie frangaise de la cöte de 
Flandre. Ces paroles du Maire m'ont done mis è 
l'aise pour mentionner les tres grandes difficultés 
que j'ai rencontrées imtiatement pour réumir des 
données succ!notes mals conoordantes sur les on-
glnes de la vMle. Du cöté frangais, on accorde 
actuell«nent la preponderance a la période posté
rieure au Traite des Pyrenees qui incorpora la 
vi.|le a la France, 11 y a un peu plus de 300 ans. 

Les armes de GRAVELINES sant d'or au llon de sable armé et 
lampassé de gueules, bordées d'une première berdure, en-
dentée de gueules et entourées d'une seconde bftrdure, atnsl 
de gueules, chargéc d'une chalne d'or et de quatre cadenas 
en forme d'écusson d'argent percés de sable posé è chacun 
de« cantons. 

On a commémoré depuis ce trois centième anni-
versaire pour Dunkerque. On vlent de Ie faire 
pour Saint-Omer. Du cóté flamand actuel, on 
s'intéresse surtout aux localités de la «Zuid-
Vlaanderen» oü l'on parie encore le flamand et 
aux tocalités oti l'on trouve encore des traces de 
Ja vie flamande. Or, Gravelines est frangisée de-
puls ilongtemps. Cette opinion, qui me paratt re-
flèter fidèl&ment la réalité, m'a été communiquée, 
a-u début de mes recherches, par Bert BIJMENS, 
animateur du «Heemkring Bachten de Kupe» et 
auteur de plusieurs publications sur la Flandre 
frangaise. Bien plus, il me semblait mSme difficile, 
au depart, de trouver un ouvrage consacré è l'his-
toi-re de Gravelines. Monsieur Jean DAIVIS, ani

mateur de 'la «Sooiété des Amis du Vieux Dun
kerque» et membre de la Commission Historique 
du Nord, bien mieux place que moi pour le savoir, 
me rassura déja au sujet de la rareté des publica
tions. 

Dans un style bien de l'époque, la Mairie date de la période 
de la Restauration. Elie est l'oeuvre du Maire M. DECARPENTRY, 
armateur et négociant, qui admlnistra la viile de 1813 a 1840. 
Photo Ville de Gravelines , 

Les choses évoluent oependant dans un sens 
favorable. La Fondation «Ons Erfdeel», qui vlent de 
fêter son vlngtième anniversaire et qui publle une 
revue en néérlandais «Ons Erfdeel» et une revue 
en frangais « Septentrion », s'intéresse spéciale-
ment a la Flandre meridionale. Blle vlent de publier 
pour 1976 un premier annuaire intitule «Les Pays-
Bas Frangals-De Franse Nederianden-Annuaire 
1976-iaarboek 1976» et se propose de sortlr un 
annuaire de oe genre chaque année. L'Histoire y 
est largement representee et il n'est pas douteux 
que la nouvelle publication faoiilitera iles recher
ches de ceux que la chose intéresse. 

C'est dans la revue «Ons Erfdeel» que j'ai trouvé 
plusieurs articles qui me fournirent enfin une do
cumentation précieuse et notamment un résumé 
qui me mit sur la trace d'une étude publiée en 
1967 dans les «Cahiers de Civilisation Médiévale» 
de rUniversiité de Poitiers par le Docteur Adiriaan 
VERHULST, professeur d'bistoire a l'Université de 
l'Etat a Gand. Cette étude est intitulée «Un exem-
ple de la politique économique de Philipe l'Al-
sace : la fondation de Gravelines (1163)». Ce tra
vail et les travaux qu'iil cite dans sa bibliographie, 
Bt qui furent publiés dans la «Revue du Nord» 
et les «Mémoires de ila Société des Antiquaires 
de Ja Morinie» a Saint Omer, ont formé la base 
de Ja documentation du préserit essai historique. 
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A Gravelines, les souvenirs de VAUBAN ne manquent pas. . . 
Photo Vi l la de Gravelines 

Collection M. PENNINCK - Bruxelles 
Petit Fort Phillippe par un artiste gravelinois disparu II y a 
quelques annees. C'est le visage que présente Gravelines 
sur mer, avec son phare du sommet duquel on peut apercevoir 
les cotes anglaises (portee du faisceau lumineux : 26 miles) 
et son église Notre Dame du Perpétuel Secours. Nos marins 
mil i talres I'ont vu ainsi en 1917/1S. , 
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C'est ainsi que les elements röiatifs a la tongue 
période de gestion du port de Gravelines par la 
Ville de Samt-Omer sent fourrtis par le travail 
publié par IVlr. Justin DE PAS, Secrétaire general 
de la Société des Antiquaires de la Morinie 
(Tome 35 des IVlémoires 1931) et que les notions 
relatives a la Morinie au temps des Romains sont 
fournis par le travail du Dr. H. DERVAUX, de la 
même société savante et publié dans le même 
tome. D'autres travaux du Prefesseur A. VERHULST 
et de son collègue de l'Université de l'Etat a 
Gand, le Professeur H. VAN WERVEKE, furent 
également consultés. 

H s'est avéré, cependant, que deux importants 
ouwrages locaux rédigés l'un par le Notaire WA-
GUET, qui devint Maire de Gravelines en 1840, 
il'autre au début du sièole, par l'abbé HARRAU, 
étaient inconsultables a Bruxeltes. Ces traivaux 
locaux ne pouvaient être négtligés. La diff-iculté 
fut tournee grace a Monsieur Jean DAMS, déja 
cite, qur me mit en rapport avec un vieux Grave-
ilinois de vieiHe souche, dernier armateur a la 
pêche a la morue en Islande, Monsieur Maurice 
TORRIS. Get homme, qui possède Jes ouvrages 
en question en sus d'une solide documentaition his-
torique sur sa ville natale dont il aime faire oon-
naTtre le passé, a accepté d'emblée de confronter 
les données recueillies par moi avec les données 
qu'ii possède. Cette methode de travail, imposée 
pair les corconstanoes, est en fin de compte pro
fitable car eHe évite de partir en campagne au 
depart d'un seul ouvrage qui finit souvent par s'im-
poser a vous quel que soit votre sens criitique. 

Le Professeur Dr. Adriaan VERHULST m'avait déja 
définitivement rassuré en signalarrt dans son travail 
que les publications sur Gravelines étaient peu 
abondantes. 11 a fait bien mieux que cela en accep
tant de revoir mes notes et de m'aider de ses 
conseils éclairés. C'était indispensable pour pré
senter un travaiil valable même s'il est reduit aux 
proportions d'un modeste essai de coordiination des 
elements qui forment l'historique d'une ville. Mais 
pour ceJa, j'ai dü me soumettre a une dure disci
pline. Les lecteurs qui me oonnaissent le savent, 
j'aime bien bavarder et digresser, ce qui est exac-
tement tout le contraire des historiens actuels. 

L'Histoire, la tradition et la légende-
Les historiens actueJs sont des gens sobres et 
austères. lis ne racontent pas des histoires (tres 
attachantes et tres séduisantes souvent) mais lis 
font de l'Histoire. lis ne tienr»ent compte, au terme 
de leurs recherches sur la connaissance du passé, 
que des faits et des personnes connus de fapon 
irrefutable par des documents dont l'autjhenticité 
et la valeur ont été vénfiées, par des reseigne-
ments fournis par l'examen d'anciens plans et d an
ciennes cartes, par l'examen de constructions, rui
nes ou traces encore visibles, par des fouiMes dans 
le sol auxqueUes viennent s'ajouter, depuis que-
ques années, les photographies aériennes et les 
plongées sous-marines. Cette tendance severe ac-
tuelile ne date pas d'hier. Notre grand historiën 
national Henri PIRENNE, né è Verviers en 1862 et 
mort a Uccle en 1935, qui publiait déja des travaux 
importants a la fin du siècle passé (travaux dont 
des elements ont été mis a profit pour preparer la 
présente étude) était déja dans cette ligne. Le 
résultat le plus ciair de cette methode nouvelle a 
été de rejeter de l'HistoiTe dans la tradition et 

parfois même dans la légende oe que les historiens 
appellent judioieusemerrt des «opinions dépassées». 
La tradition, comme le mot le dit tres bien, est la 
relation de ce qui s'est transmis de generations en 
generations depwis des sièoles. Le plus souvent, 
cette tradution, purement orale au début, a été cou-
ohée par écrit ultérieurement et, souvent, long-
temps après les faits qu'elle relate. Le temps écou-
'lé entre les faits relates et le moment die la redac
tion du texte constitue un des prinoii[>aux elements 
pris en consideration par les historiens actuels pouf 
apprécier la valeur de ia tradition. La tradition, 
mise par écrit constitue enoore toujouirs la source 
la plus abondante de documentation même si ©Me 
n'est plus considérée comme l'Histoire ©lile-même. 
Elile conserve de la valeur par son caraotère de 
vraisemblance, son ancienneté, sa concordance, par 
le fait qu'a défaut de preuves formelies, eHe s'ap-
puie souvent sur ce que les juristes appeMent des 
• oommenoements de preuve», par le fait que, même 
a défaut de preuves, eWe n'est pas improuvée non 
plus. Les reoherohes historiques actuelles ont sou
vent pour effet soit de prouver l'un ou d'aotre point 
qui passe alors de ia tradition dans l'Histoire soit, 
au contraire, d'improuver l'un ou J'autre point ce 
qui rend alors la tradition douteuse et ia rejette 
souvent dans la légende. 

La légervde, troisième mode de connaissance du 
passé, si l'on veut, contient tout oe qui n'est ni 
Histoire ni tradition. Elle contient les élémerrts 
rejetés de i'Histoire et de la tradition, la tradition 
qui a été improuvée, les réoits invnaisenmblables, etc. 
La fromtière entre l'Histoire, la tradition et la légen
de est souvent loin d'etre délimitée avec précision. 
II y a parfois du pour et du centre mais H était 
nécessaire de faire la mise au point qui precede 
pour éviter de devair y revertir au cours du récit. 

Une cöte mouvante et émouvante... 

Dans cette region cótière qui est la nötre, qui s'é-
tend de Gravelines jusqu'aux rives de l'Escaut oc 
cidental, l'histoire vous paHe a chaque instant. On 
ne peut parcourir ce pays, que ce soit sur le terrain 
OU que ce soit sur carte, sans être saisi par l'émo-
tion. Tout fait revivre la lutte incessante de Thom-
me centre ia mer et centre J'homme. Les rideaux 
d'arbres inclines par Ie vent du large nous indiquent 
lies digues et les canaux. Les alignements de ro-
seaux nous indiquent le tracé des vlieten, grachten 
01 autres wratergangen. 
X (également de l'Université de l'Etat a Gand) 

Parfois, un gros ruisseau, souvent rectiiligne, est 
appelé vaart et, dans un jadis qui n'est pas toujours 
si lointain, il portalt des barques. On piétine des 
fjorts et des bras de mer disparus qui portaient des 
navires et sur le plan d'eau desquels se sont dé-
roulées des batailies navales. Des «Poidertorens» 
ont servi, dit-on, de tour a feu (*) et servent encore 
d'amer a la navigation. Des monuments géants 
perdus au milieu de petites bourgeides actuelies, 
sii pas en pleins champs, évoquent des viMes an
ciennes et font penser aux localités complètement 

(* ) Ce point est contesté par certains historiens qui assurent 
que les «tours è feu» étaient des constructions spéciaiement 
érigées è eet effet (ancêtres de nos phares actuels) et ac-
tuellement disparues. Par oantre, ['utilisation comme amers 
do tours encore existantes n'est pas contestée. (cfr. Jos 
DE SMET, Archiviste lionoraire de l'Etat i Bruges, De Middel
eeuwse Scheepvaart op het Zwin-NEPTUNUS 1965-4) 
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Ce croquis itabll en 1973/74 lllustre blen le passé sauve-
Barder (l'ancienne enceinte fortiflée) et I'extension que l'on 
ne peut refuser. Depuis lors, {'extension est bien plus consi
derable. 

disparues ou même «nglouties. Partout, des deno
minations, des traces de fortifications encore visi-
bles nous font revivre les temps les plus recuilés 
jusqu'è septembre et novembre 1944 et même jus-
qu'au 8 mai 1945 en ce qui conoerne Dunkerque. La 
guerre a oessé et aussiitót l'homme a repris le 
combat, cette fois a nouveau contre la mer, comme 
a Zeebrugge et a Dunkerque-Gravelines pour ne pas 
imentionner le Braakman (ferme, i>l y a 25 ans, le 
30 juin 1952) et autres lieux. Ce qui frappe done, 
sur rK>tre cóté, c'est le fait qu'eille est en perpétu-
elle transformation alors qu'il y a, peu de distance 
de obez nous, des cötes qui sont pratiquement im-
muables depuis des siècles, Ces transformations 
sont le fait de l'homme et de la nature. Aussi, les 
ihistoriens qui étudient la passé de la region co
tière ont-iils beaucoup progressé dans leurs con-
naissances grSce a l'aide de savants specialistes 
en recherches sur ia composition du so)l et les 
transformations successives dues a l'aotion de la 
'nature et a Taction de l'homme. Ce sont les pédo-
ilogues. La pédologie est urne science assez récente 
et a éolairé bien des points. En Belgique, nous 
disposons des travaux des Professeurs R. TAVER-
NIER et J. AMERYCKX et ces travaux ont été mis 
è contribution dans le présent travail. 

Pour ne pws devoir y revenir dans le cours de l'ex-
posé, ill est preferable de donner ici quelques mots 
d'expliications sur revolution de la cöte flamande 
en tant que region naturelle. La region cotière de 
la Plandre franpaise présente les mêmes caracté-
ristiques que celle de la Flandre beige jusqu'au 
Zwin, a la difference qu'elile est appelée «Bilootland» 
en France en «Flandre maritime» en B'elgique. Cette 
zone cótière a été plusieurs fois recouverte tota-
lement ou partidilement par la mer. Cette montée 
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des eaux et ce lent retrait sont dus, pensent les 
savants, è des variations de la temperature (ré-
ohauffement du olimat). On ne peut fournir que des 
dates tres approximatlves pour les anciennes in
vasions marines. CeHes-ci sont au nombre de quat-
re : la première transgression dumkerquienne ou 
transgression romaine (du ilè siècle Av. J.C. au Ier 
siècle ap. J.C.) ; la seconde transgressiion dunker-
quierrne ou transgression du Haut Moyen-Age (du 
IVème siècle au VIlIème siècle); la transgression 
dur»kerquienne lll-A, qui nous intéresse particulière-
ment, elle, et se résorbe vers 1060-1070; la trans
gression dunkerquienne lll-B qui debute en 1134 et 
se résorbe vers 1160 mais qui conoerne surtout la 
region de Bruges. On remarque que, plus on se 
rapproohe de nous, plus les dates sont connues 
avec précision a cause de la connaissance d'évène-
ments historiques qui se rattachent a ces inonda-
tions. L'actuelle Flandre zélandaise n'a été touchée 
que dans sa partie occidentale (vers le Zwin) par 
les transgressions dunkerquiennes. Par contre, elle 
subit de terribles assauts de la mer a la fin du 
XlVème siècle (notamment 1375 et 1377) et au de
but du XVème siècle (notamment 1404). Ces in-on-
dations de la Flandre zélandaise et d'autres qui 
frappèrent égaJement notre littoral aux mêmes 
époques se produisaient souvent aux alentours du 
19 rfovembre et de la vient leur nom, tant redoute, 
de Sint Elisabethsvloeden. De nombreux viJlages de 
Flandre zélandaise et quelques uns de notre littoral 
furent engloutis a jamais. Un large golfe se forma, 
divisant la Flandre zélandaise en deux parties. II 
fut d'abord appelé la «Zuudzee» et ensuite, au fur 
et a mesure de sa regression, i l fut nommé «Dul-
ilaert»» et enfin «Braakman». Au début du XVème 
siièole, le second Due de Bourgogne, Jean sans 
Peur, le fameux «Jan zonder Vrees», qui était tou-
jours appelé en Flandre du nom de «Comte Jean», 
aménagea les digues existantes pour protéger la 
cóte flamande partout oij elle était menacée, de 
Blankenberge au' Braakman. Ce fut un succes et ces 
digues existent toujours. C'est ainsi qu'en tant d'en-
droits, aujourd'hui parfois bien éloignés de la mer, 
on retrouve encore cette denomination de «Graaf 
Jansdijk». 

Et voile, je me suis done efforcé de placer dans 
un ordre logique, pour la faciiMté du lecteur, les 
donnée que javais recueillies en me félicitant, 
pour finir, d'avoir entrepris ces recherches en dépit 
de Timpression tres pénible que j'avais, au début, 
de travaiiUer dans un ordre disperse. II n'est pas 
aisé d'isoler les évènements et de les placer dans 
une suite blen ordonnée au point de vue chronolo-
gique. Les évènements, qu'ils soient naturels ou 
humains, s'étendent sur des périodes de durée 
variable et souvent longues. Pour compliquer le 
tout, ces périodes se chevauchent et ne concor-
dent pas entre eHes. Tous les historiens sent con-
frontés avec ces probièmes et de la vient que 
'leurs travaux ne se lisent pas toujours aussi faci-
Jement qu'un bon roman bien charpenté. J'ai fait 
de mon mieux et, pour surplus, je demande l'indul-
gence. 

Enfin, je livre ces lignes au lecteur en espérant, de 
tout cceur, lui faire partager l'immense joie procu-
rée par ce travanl mais en insistent sur le fait qu'il 
s'agit d'un simple essai de vulgarisation qui respec-
te le plus scrupuleusement possible les concep
tions historiques actuelies mais qui ne pretend pas 
innover dans ce domaine. 
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Reconnaissance et gratitude... 
Je manquerais a tous les devoirs de gratitude si je 
cloturais cette introduction sans remercier de tout 
ccsur ceux et celles qui, en France et en B&lgique, 
ont p3rmis la realisation du présent travail : 
Du c j ié frangais : 
Medame Marguerite DENVERS-SOCKEEL, alors Mai-
re de Gravelines, qui a répondu, dès Ie debut, a 
mon appel et m'a aide au point do vue du texte 
et de I'iMustration ainsi que son époux et succes-
S3ur, Monsieur Albert DENVERS; 
Monsieur Jean DAMS, membre de la Commission 
Historique du Nord et das «Amis du Vieux Dunker-
que» et son ami. Monsieur Maurice TORRIS, ancien 
armateur a la pêche a Gravelines, qui, a distance, 
m'ont aide de leur mieux; 
Du cöté beige, pour le texte : 
Monsieur le Professeur Dr. Adriaan VERHULST, de 
l'Université de I'Etat a Gand, Président du Conseil 
d'administration de la B.R.T. et President National 
du Willemsfonds, qui a bien vouiu accepter de re-
voir mes notes et de les corriger, ce qui ne fut pas 
une mince affaire. II a de la sorte contribué gran-
dement a relever la valeur du travail en mettant a 
notre disposition son erudition. II I'a fait en toute 
simplicité et en ne cachant pas sa sympathie pour 
I'essai entrepris. Sa collaboration a constitué le 
plus précieux encouragement pour aller jusqu'au 
bout, malgré les difficultés; 

Monsieur le Professeur Dr. J. MERTENS, de I'Dni-
versité Catholique de Louvain et de la Katholieke 
Universiteit van Leuven, Conservateur au Service 
National des FouiHes, pour I'aide apportée, égale-
ment avec simplicité et sympathie, dans le domaine 
particulier du «Litus Saxonicum»; 
Monsieur A. OUJARDIN, Juge de Paix des cantons 
de Fumes et Nieuport, ancien officier de la Marine 
marchande beige (situation peu-être unique dans 
les annales de la magistrature) et Monsieur Bert 
BIJNENS, folkloriste et animateur du «Heemkring 
Bachten de Kupe» de Nieuport, dirigeant du Service 
du Tourisme de la Commune de Coxyde, auteur de 
plusieurs travaux sur la Zuid-Vlaanderen, travaux 
qui me furent tres utiles. Ces deux hommes du 
«Westhoek» furent les premiers a répondre a mon 
appel en B&lgique et a me documenter sur Ja region 
qui prolonge la leur au sud de la frontière; 

Du cóté beige, pour le texte et pour I'iMustration; 
L'aide la plus importante pour I'illustration et une 
partie non négligeable du texte en general a été 
fournie par la Ville de Bruges personnifiée par Mon
sieur le Dr. A. JANSSENS de BISTHOVEN, Conser
vateur en chef des Musées de la ville et son ad
joint, le Dr. V. VERMEERSCH, Conservateur. Une 
mention toute spéciale doit être décernée a I'une 
des collaboratrices de la Conservation des Musées 
de Bruges, Madame Chantal PAUWAERT, épouse 
DEFOER. C'est elle qui me mit en contact avec ce 
service et elle n'a vraiment pas ménage ses peines 
pour rechercher des textes et des sources d'illus-

tration. L aide brugeoise a constitué également un 
grand réconfort pour poursuivre le travail L'intérêt 
qu'il a suscité a Bruges prouve combien on s'inté-
resse encore, dans cette ville, a tout ce qui con-
cerne I'ancienne Flandre, que ce soit a Gravelines 
ou a Aardenburg, et combien on ressent encore 
que Bruges a été la Chef-ville du Comté de Flandre; 
Du cóté beige, pour I'Hlustration : 

Monseigneur P. DECLERCK, Président du Grand 
Séminaire de Bruges, historiën lui-même (H est 
specialise dans l'étude de I'ancien évêché d'Ypres), 
qui, sans I'ombre d'une hesitation, a donne I'autoni-
sation de reproduire plusieurs ceuvres anciennes 
et peu connues (elles ne sont pas accessibles au 
public) qui ornent les locaux du Grand Séminaire 
de Bruges, anoien Refuge de I'Abbaye des Dunes 
au Quai de la Potterie; 

La Ville d'Anvers et principalement Messieurs J. 
VAN BEYLEN et A. DE VOS, respectivement Con
servateur en chef et Conservateur du Nationaal 
Scheepvaart Museum et membres de l'Académie de 
Marine de Belgique; 

Voila done une co-production flamande franco-beige, 
si Ton peut dire. II faut y joindre trois établlsse-
ments places sous l'autorité conjointe des deux 
Ministres de la Culture a savoir la BIbliothèque 
Royale Albert Ier, I'lnstitut Royal du Patrimoine 
Artlstique et les Archives Générales du Royaume, 
ces dernières en la personne de Mademoiselle A. 
SCUFFLAIRE, chef de département ©t membre sup-
pléant du Conseil Héraldique, qui a réuni pour nous 
les anciens sceaux de Gravelines. 

Enfin, i l m'est également agréable de remeroier 
ceux qui m'ont aidé de leurs conseils et de leur 
travail, man vlell ami Jan VERBESSELT, historiën et 
Conservateur aux Musées Royaux d'Art et d'Histoire 
au Cinquantenaire, Monsieur J. DUVOSQUEL, histo
riën au Crédit Communal de Belgique, les dévoués 
photographes Frans VERHEVEN et JAN SWINNEN 
qui ont reproduit les clichés, Roger LAMBERT qui a 
assure la partie dessinée de I'illustration, notam-
ment la carte et les armes de Gravelines sans 
oublier Madame Simone VERDOOT, épouse MENS, 
qui f i t toutes les recherches bibliographiques è la 
BIbliothèque Royale Albert 1er, s'occupa du pret 
des livres et de leur transport. 

Comme vous le voyez, hommes et femmes de notre 
Force Navale, j'al frappe a bien des portes. J'al fait 
comme les Petltes Soeurs Servantes des Pauvres 
auxquelles leur fondatrice, la Reverende Mere Marie 
Jugan, a donne comme regie principale d'aller men-
dler «pour leurs vieux». Je suis aussi allé mendler 
«pour la Force Navale beige» et les plus éminentes 
personnes que j'al consultées m'ont donne géné-
reusement. Vous pouvez être fiers de I'estime dans 
laquelle est tenue notre marine. Cette estlme que 
Ton vous témoigne vous impose ile devoir de vous 
en montrer dignes. 

(a suivre) 



maritiem panorama 

Door HENRI ROGIE 

De haven van ZEEBRUGGE staat opnieuw in het 
brandpunt van de belangstelling. Eind 1977 ging de 
kontroverse i.v.m de bouw van een LNG-termmal 
In de nieuwe voorhaven immers andermaal oplaaien. 
Deze bijdrage tot ons maritiem panorama brengt 
dan ook een beknopt overzicht vam de bealissingen 
die tijdens deze bewogen ©indejaarsperiode werden 
genomen voor de verdere uitbouw van onze NOORD-
ZEEPOORT tot volwaardige diepzeehaven. 

Noordzeepoort krijgt eindelijk haar aardgasterminai. 
De kogel is eiindelijk door de kerk I 
Inderdaad, op de mmisterraad van 25 november 1977 
opteerde onze regering voor de bouw van ©en 
vaste aardgastermmal im de nieuwe voorhaven van 
Zeebrugge Amper een maand ilaiter, meer bepaald 
op 16 december, bekrachtigde het kernkabinet de 
genomen optie en zette derhalve het licht op groen 
voor de verdere ontplooiing van onze Noordzeepoort. 
Er was echter meer. Na ruim 2 jaar getreuzel en 
geharrewar rond de eventuele vestiging van de 
geplande termiinai kwam de ministriëie beslis-
siiing nog net op tijd om Rotterdam de loef af te 
steken. Dit feit is beslist van kapitaal belang. 
Men weet immers dat Europa's grootste zeehaven 
de ambitie koesterde het LNG-distributiecentrum 
voor West-Europa te worden door het bouwen van 
ieen grote aardgestermmnal op de Maasvlakte. Daar 

de Nederlandse regering terzake nog niet de mirrs-
ste beslissing nam, lijken de kansen voor Rotter
dam hiertoe praktisch verkeken. Krijgt Zeebrugge 
nu deze funktie toebedeeld ? 

Zeebrugge wordt diepzeehaven. 
Brengen wij vooreerst een bondig kronologisch re-
ilaas van de bijzonderste opties die tot deze be-
ilangnjke eindbeslissing leidden. 
Men zal zich herinneren dat 1970 voor Zeebrugge 
ihet jaar van de grote start betekende. Toen be
sloot onze regering de haven voor diepzeeschepen 
toegankelijk te maken door het bouwen van een 
nieuwe voor- en achterhaven verbonden door een 
125.000 ton-sluis. Vrij spoedig startten de werken 
aan de nieuwe zessluis en kort daarop ging men 
de eerste insteekdokken van de ontworpen binnen
haven graven. 

Voor de realizatie van deze omvangrijke werken 
werd destijds een eerste schijf van 8 miljard toe
gekend. Een ekwivalent bedrag kreeg de Waalse 
ekonomie toegewezen, dit in het raam van het be
ruchte kompensatie-akkoord. Intussen is d« kost
prijs van de uitbreidingswerken tot nagenoeg 16 
miljard BF opgelopen en blijven de financiële kom-
pensaties naar de gewesten van over de taalgrens 
toestromen voor het spijzen van «en industrieel-
ekonomisohe relance waarin niemand echt gelooft. 
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ONTWERP ALGEMEEN 
UGGINGSPLAN 
N£UWE HAVEN 
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Nieuwe voorhaven nog als voorontwerp. 
Veel trager verliepen echter de studies m.b.t. de 
aanteg van de nieuwe voorhaven. Ruim 7 jaar na 
het principieel regeringsakkoord hiertoe, zijn de 
bouwwerken hier inderdaad nog altijd miet gestart 
en verkeren de zaken nog in het stadium van het 
voorontwerp. 
Voor deze slakkegang draagt de N.V. Distrigaz wel 
©njgszins schuW. Haar projekt tot vestiging in de 
nieuwe voorhaven van een LNG-termInal voor de 
aanvoer van Algerijns aardgas vergde immers bij
komende studies en diende bovendiien de goed
keuring van onze regering te hebben. De beslis
singen vorig jaar genomen in het raam van deze 
ontwerpen kunnen wij best tot volgende vijf pun
ten samenvatten. 

De 5 fazen van het LNG-dossier 1976. , 
•Een eerste voorname besHssing viel op 1 april 
1976. Die dag keurde onze regering het kontrakt 
goed afgesloten ussen Distrigaz en de Algerijnse 
staatsfirma Sonatrach voor de levering van jaar
lijks 3,5 miiljard m3 aardgas vanaf eind 1980. Een 
tweede gewichtige beslissing kwam de 20ste mei 
daarop. Toen gaf ons kernkabinet een eerste 
principiële goedkeuring tot de bouw van de LNG-
terminal 'm de on'tworpen voorhaven van Zeezrugge. 
Kort nadien, en wel op 4 juni, viel een derde be
langrijke besiHssing. Teneinde de bouw van de 
nieuwe voorhaven met bijkomend gastermiinal onder 
optimale voorwaarden te laten verlopen, besloot 
de regeriing de geplande werken - toen geschat 
op 15,8 miljard BF - te laten uitvoeren volgens 
het princiep van het «raamkontrakt». Een vierde 
hoofdbeslissing viel op 10 september toen de 
ministerraad de aannemersgroep «Zeebouw-Zee-

zand» aanduidde voor de realizatie van het hele 
projekt. 
Vrij spoedig bleek dat de geplande terminal nooit 
tegen eind 1980 kon klaarkomen en daarom stelden 
de raamkontraktanten op de vergadering van de In-
termilmisteriële werkgroep van 5 oktober een tus
senoplossing voor, nameilijk de bouw van een voor
lopige termiimail gelegen aan de binnenkant van de 
thans bestaande havendam. Ook Distrigaz ging toen 
naar alternatieve oplossingen zoeken en hiermee 
was dan ook een vijfde en laatste kapitaile be-
slissing genomen m.b.t. het LNG-dossier 1976. 

Sombere perspektieven medio 1977. 
Begin 1977 was het dus evident dat de LNG-termi-
nail van Distrigaz - te bouwen in de nieuwe voor
haven van Zeebrugge en meer bepaald langsheen 
de ontworpen oostelijke strekdam - nooit kon klaar
komen tegen eind 1980, datum waarop de eerste 
metaantanker uit Algerije verwacht werd. De tus
senoplossing voorgesteld door het aannemerskon-
sortium of eender welke noodoplossing diiende on
verwijld door onze regering te worden goedgekeurd, 
zoniet evolueerde het hele voorhavemprojekt be-
sliist naar een impasse. 

Met spanning werd dan ook op de reaktie van de 
centrale overheid gewacht. Maar de beslissing 
vormen van tussenoplossingen door Distrigaz en 
raamkontraktanten voorgesteld werden. Men bleef 
dralen, in zover dat zelfs eender welke tussenop
lossing ook niet vóór eind 1980 realiseerbaar was. 
Op te merken valt dat deze datum stipt diende 
nageleefd te worden; het leveringsikontrakt Sona-
traoh-Distnigaz voorzag immers de betaling van 
belangrijke verwijlsommen. 

Wat nu gedaan ? Duimkerke of Rotterdam als wis-
seloplossing kiezen ? Een beroep doen op de goede 
wii van Algerije voor een herziening van het kon-
trakt ? Kon onze regering de knoop maar spoedig 
doorhakken. 

Regering opteert voor definitieve oplossing. 
Men moest tot 25 november 1977 wachten om uit 
deze impasse te geraken. Die dag vielen inderdaad 
twee kapitale beslissingen. Vooreerst was er het 
telegram uit Algiers dat Distrigaz machtigde pas 
vanaf oktober 1982 met de eerste besteNiingen van 
LNG te starten. Dit betekende een uitstel van 2 
jaar. Een ware opliuChting voor al wie in dit pro
jekt betrokken is I 
Een tweede gelukkige beslissing kwam van onze re
gering. Diezelfde dag, inhakend op de beslissing 
van Sonatrach, wees onze ministerraad elke voor
lopige oplossing van de hand en opteerde derhailve 
voor de bouw van een vaste aardgasterminal op de 
oostelijke strekdam van de nieuwe voorhaven van 
Zeebrugge. De kogeil was eindelijk door de kerk. 
De ministeriële bekrachtiging van deze optie volg
de vrij kort daarop en wei op 16 december 1977. 
Voor de nea'iizatie van de hoofdfaze van het ont
werp (voorhaven met terminal) wordt een bedrag 
van circa 28 miiljard vooropgesteld. Hiervan vailt 
nagenoeg 8 miljard ten laste van Distrigaz. De 
werken zuililen in achtereenvolgende fazen voor
lopen en de kredieten voor de komende drie jaar 
zijn reeds vastgesteld. De verdere verdeling van 
de toelagen is echter nog niet bepaaild en men 
schat de globale afwerking op ruim 45 miiljard 
BF, althans in de o^ptiek van de bestaande plan
ning. Dat deze nog tal van wijzigingen zal kennen 
is evident. 
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Op te merken valt - ©n deze beslissing lokte on
telbare reakties uit van Waalse en Brusselse zijde 
- dat elke financiële kompensatle ten voordeile van 
andere gewesten onmogelijk wordt gemaakt door 
de uitgaven besteed aan Zeebrugge te inkluderen 
liiH een nationaal infrastruktuurplan, waarvan de in-
ihoud nog vóór februari 1978 moet bepaald en 
goedgekeurd worden. De kontroverse hieromtrent 
lis beslist nog niet geluwd en belooft voor de 
komende maanden heel wat gekibbel. 

Zeebrugge steekt Rotterdam de loef af. 
Nu de beslissing is gevaUen de ontworpen voor-
ihaven van Zeebrugge uit te rusten met een vaste 
aardgasterminal die eind 1982 operationeel wordt, 
liijken de kansen van Rotterdam tot LNG-distribu-
itiecentrum voor West-Europa uit te groeien prak
tisch verkeken. Alle instanties die in Nederland 
met de zaak iets te maken hebben blijven immers 
all maar door naast elkaar praten zodat hterin nog 
niet het mioste belsiuit is genomen. 
Het getreuzel omtrent de eventuele vestiging van 

dergelijke terminal op de Maasvlakte is Rotterdam 
fataal geworden. De achterstand op Zeebrugge is 
inderdaad zeer moeüijk in te lopen. Bovendien is 
er het beruchte TNO-rapport dat zich tegen de keu
ze van de Maasvlakte heeft uitgesproken. Als eni
ge alternatieven voor Nederland blijven een eiland 
in volile zee of een dam voor Voorne, maar ook 
deze wisseioplossingen kunnen n*et tijdig klaar
komen. 

Nu voor Zeebrugge het licht op groen is gezet, 
vraagt men te Rotterdam zich af of het nog wel 
ziin heeft en aardgasterminal te bouwen alléén 
ten voordele van het voor Nederland bestemd LNG. 
Fungeert onze Noordzeepoort over 5 jaar dan écht 
als LNG-distmbutiehaven voor West-Europa ? De 
kans hiertoe is werkelijk reèel nu ze biervoor alle 
troeven in handen heeft. In het ontwerp werd met 
deze mogelijkheid rekening gehouden en de ka-
paoiteit van de opslagtanken in funktie daarvan 
bepaald. 

Well done, Zeebrugge and now, fuiH ahead ! 

CONGÉ 
'POUR MOURI 

CONGÉ POUR MOURIR, door H. Anrys nu ook te 

koop bij Neptunus voor de som van 480,— F. Een koop 

dat ieder personeelslid vande Zeemacht zou moe

ten bezitten. 

CONGÉ POUR MOURIR, par H. Anrys peut être oom-

mandée chez Neptunus, au prix de 480,— F T. V. A. 

incluse. 

drukken is een zaak 
beter drukken In onze zaak 

drukkerij 
voorhavenlaan 37 - 8400 oostende 

de 
typo - offset 
vuurtoren 

tel. (059) 70.51.32 
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OPERATION POLYMODE 
Est-ce la fin du mystère du Triangle des Bermudas ? 

Par J.'M. de Decker de Brandeken. 

La mer reste le dernier grand mystère auquel sont 
encore confrontés les habitants de cette terre. Nous 
nous sommes lances dans la conquête de I'espace. 
inous avons marché sur la lune, envoyé des satel
l ites dans le cosmos, des engins-sondes sur Mars, 
etc, croyan d'une fagon générale que notre pla 
inète a été totalement explorée ©t ne comporte 
plus d'énigmes pour nous. Nous oublions que les 
profondeurs abyssales de la mer qui représentant 
ies trois cinquièmes de la surface du globe nous 
sont moins connues que Ies cratères de la lune. 

Sans doute avons-nous relevé depuis longtemps la 
(topographie des fonds marins, étudié les courants 
•sO'US-marins, établi leur carte, recherche et décou-
vert des gisements de pétrole sur le plateau con
tinental et fait des progrès énormes dans la con-
naissance des fonds océaniques; il n'en demeure 
pas mo'ins que les oceans continuent a regorger 
d'énigmes, de zones maudites, de lieux interdits a 
ila navigation et de parages redoutes pour avoir 
été trop souvent le theatre d'évènements désas-
treux aux causes inexplicables. 

Tous les ans, la mer fait des victimes, c'est 
dans l'ordre des choses. Chaque métier comporte 
des risques et celui-ci, plus que d'autres. Mais 
tous les ans, des dizaines de navires, des cen-
taines d'hommes disparaissent en mer sans laisser 
de traces, sans même lancer un appel de détresse 
aJors qu'aujourd'hui il n'est pas un navire qui ne 
diispose d'un materiel radio tres perfectionné. Et 
c'est la qu'on pénètre de plein pied dans Ie mys
tère. Comment est-ce encore possible en plein XXe 
siècle ? 

On ne dispose pas de chiffres précis a ce sujet. 
Les statistiques sont done difficiles. Les dernières 
dont nous disposions remontent a 1971 et elles 
émanent des Lloyds, la plus ancienne et la plus 
Importante organisation mondiale d'assurances en 
matière d'accidents eit de disparltions en mer. 

Le 23 juin de cette année-la, les Lloyds convo-
quent a Londres dans leur grand bureau aux meu-
bles de cuir brun, tous les membres de leur co-
mjté de direction. 

Le but de la reunion était de declarer officiellement 
perdu corps et biens, le «Kiki», un vapeur de 3.750 
tonnes, port d'attache Famagouste, Chypre, dont on 
in'avait retrouvé aucune trace. 

Reunion de Toutine s'i'l ne s'était agi que du cas 
du «Kiki». Ces messieurs arboraierrt pourtant des 
mines particulièrement soucieuses. Car, a l'ordre 
du jour, était inscrit aussi l'examen d'un rapport 
oonfidentiel, livré a leurs reflexions : depuis le 1er 
janvier 1970, 350 naviires de tout tonnage avaient 
disparu en mer. Et pas n'importe comment. De ces 
350 bateaux, on n'avait pas retrouvé de traces. Rien, 
rigoureusement rien ! 

M ne s'agiiBsait pas seulement de petits voiliers ou 
petits chalutiers, dépourvus de radio qu'une tem-
pête aurait balayés, mais aussi de navires modernes 
parfaitemenit équipes pour lancer un message d'ur-
gence, en cas d'accident. Or, le silence avait été 
total. 

Si ie Lloyd's avait de quoi éprouver des perpiléxités, 
que penser du Bureau Veritas qui, lui, dénombre 
chaque année entre 160 et 300 d'isparitions de 
navires ? Le nombre maximal de navires perdus, ex
ception faite des périodes de guerre, a été de 474 
en 1939 I Incroyable, mais vrai. 

Le dossier des navires fantómes commence, lui 
aussi, a prendre d'étranges proportions comme le 
soulignent quelques études récentes, dont les con
clusions quant a l'explication du phénomène peu-
vent prêter è discussion mais dont les faits qu'elles 
relatent sont authentiques et ont été verifies. 

Ces dispanitiions inexpliquées se sont produites sur 
tous les oceans du monde. Une zone de l'Atlantique 
occidental, au large de la cöte sud-est des Etats-
Unis, formant un triangle délimité au nord par les 
Bermudes, a l'ouest par la Floride meridionale et au 
sud par Porto Rico, occupe pourtant une place pri
mordiale, troublante, inquiétante même, dans l'ln-
ventaire mondial des mystères non élucidés : le 
Triangle des Bermudes. 

En a-t-on parlé de ce fameux Triangle des Bermudes, 
depuis quelques mois surtout I Combien d'articles, 
plus au moins sérieux ne lui a-t-on pas consacrés ? 
II a même été le sujet d'une chanson. La tarte a 
la crème du jour pour les amateurs de surnaturel 
et de science-fiction ! 

Tenons-nous en aux faits. Plus de cent avions et 
bateaux se sont littéralement évaporés, pour ia 
plupart depuis 1945, et plus de mille vies humaines 
ont été perdues au cours de ces trente dernières 
années dans cette zone, sans qu'un seul corps ou 
debris de naufrage ait jamais été retrouvé. Bien 
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©ntendu, des avions et des bat&aux diisparaiissent 
sans laiisser da trace dans toutes les mars, majs 
en talte quamitiité et sur une si faiible surface, c'est 
totalemiont imhabituel. Après tout, la Triangle des 
Bermudes ne comporte que 100.000 miiHes carrés. 

Autre faut : dans cette region tropicaile qui com-
prend una bonne partie des Caraibas, les condntions 
météorologiques changent brusquemant. II s'y for
ma des ouragans, des tempêtas an qualques di-
zaiines de mi nutes. Les sautes de vant en période 
de caJme absolu y sont connues et la plus souvent 
imprévisiibles, tout comma les turbulencas subitas 
dues aux brusques differences da prassion entre 
les couches atmosphériques. Autant de phénomènes 
susceptiblas, tout au moins, de mettra un avion ©n 
difficuité, voir da \e précipitar dans Tocéan 

C'est la raison pour laqueWe l'adminiistration de 
l'aviation oivi'le améncaiime (F.A.A.) qualifia de «non
sens», en novambra 1975, après de multiples études 
des plans de vol et des contacts radio, la theorie 
selon laqueille dans ca «triangle», avions naviras, 
yachts seraient victimes da forces occuitas, sur-
natureMes, d'extra-terrestras en soucoupes volantas, 
voire d'émissions radio ou da rayons magnétiques, 
déréglant compas, altimètres, radars, oeuvres da 
pirates «tachniciens de génie», installés sur des 
tlots abandonees de la region. 

En falit, affirmait Ie rapport de la F.A A., souvent las 
petits avions privés qui disparaissant dans Ie Tn-
angJa des Bermudas sont aux mams de pflotas 
pau habitués a voler dans la region, souvent mal 
équipes et dont las connaissances météorologiques 
empiriques sont peu étenduas. 

«Dans cette zone, dit-il, axpériance compte». Et il 
cita l'axample de la «Chalk Airlines», la plus vieille 
compagnie aénenna du monde, dont les avions-taxis 
silloinnent Ie oiel dans ses parages dapuis 1919. 
Depuis cette époque, souligne Ie rapport da la 
F.A.A., les livres de la «Chalk Airtiines» na signalent 
aucun accident pour les avions de la compagnie, 
aucune perte, aucun blessé, aucune disparition 
mysténeuse. Les pilotas y font du vo\ a vue, jour 
après jour. 

Quant a la disparition des omq avions Avengers 
d'une ascadril'le de l'Aéronavale américaine (cinq 
avions d'antrainamant) en décembre 1945 qui est, 
pour beaucoup, a l'origine de la légende de male
diction enveloppant Ie fameux «triangle», elle est, 
toujours suivant Ie mêma rapport, due a una arreur 
de navigation reconnue. 

S'iil foumit des explications valables pour les ac
cidents aériens, Ie rapport de la F.AA. n'en donne 
guère pour les naufrages das naviras. Et c'est la 
que reside Ie veritable mystère du Triamgile des 
Bermudes. Car, un bateau, surtout un gros, ne 
disparait pas sans laisser de trace aussi faoi'lement 
qu'un avion monoplace. D'abord, un bateau con-
traitement a un avion, cela flotte sauf déchirure 
Importante dans la coque, improbable dans cette 
zona vu l'absence de récif. Or, des bateaux, il en 
disparait dans Ie «triangle» en plus grand nombre 
qu'ailleurs. 

Qualques exemples, non pas les plus recants mais 
(les plus lourds d'implications mystérieuses. 

1840 : «Rosalie», grand batiment francais de fort 
tonnage est trouvé sur la route de la Havane, ve-
nant d'Europe, dans la zone du Triangle. Toutas 

voiifles établ'ies, cargaison intaota, totalité da il'équi-
page diisparue. 
1880 ; La 15 janvier de cette année, la frégate-école 
britannique «Atlanta» quitte las Bermudes a desti
nation de Porsmouth avec 290 cadets et marins a 
bord. C'était un voiiher robuste et Ie fait qu'iil fut 
pris dans une tampête ayant éclaté peu après son 
depart ne peut expliquer qu'on n'en retrouva jamais 
i|a mo'ind're trace, en dépit des recherches intensi-
ves que déclancha sa disparition En régie généraile, 
tout batnment en bois de cette taiHe derive tres 
Icngstamps même s'il a subi les assauts furieux d'un 
cyclone. En outra, son equipage aurait dO norma-
lemant utilliser les chaloupes du bord et l'on aurait 
dü en retrouvar, même renversées. Dans Ie cas 
présent, rien. 

1902 : Ie trois-mats allemand «Fraya» est retrouvé, 
peu après son appareillage de Manzanillo, Cuba, en 
partia dématé, donnant fo.'-tament de la bande, an-
cre parée a mouiller. Le bloc calendrier de la ca
bine du capitaina indique 4 octobre, soit 'la lende-
main óu jotir de depart. 

Le ravitailleur américain " Cyclups " qui se volatilisa en 
1918 au large des Bermudes. 

1918 : la «Cyclops», ravitailleur de la marine de 
guarre U.S., cent cinquanta metres de long, 19.000 
tonnes, transportant 309 passagers at mambres 
d'équipage ainsi que des tonnes de manganese, 
disparait au large des Bermudes. Pas de gros temps, 
pas de message radio, aucune épave retrouvée. 

L'U.S. Navy antreprit aussitót des recherches. En 
vain. On ne ratrouva ni un canot, mi un cadavre, 
pas le moindre debris. La commission d'enquète 
qui examina le dossier conclut textuellement : «La 
disparition de ce navi're constitue un des plus 
étonnant mystère dans les arinales de ila marine, 
toutes las tentatives faites pour le retrouver étant 
restées sans succes. Plusieurs theories ont été 
avancéas, mais aucune ne foumit uoe explication 
satisfaisanté dia cette disparition». 

1925 : Le cargo «Cotopaxi» disparait corps et biens 
entre Charleston (Caroline du Sud) et la Havane. 

1932 : la goélette «John and Mary», port d'attache 
New-York, ast retrouvée a flot, voiles ferléas, mais 
abandonnée a cinquanta miWes au sud des Ber
mudes. Equipage évaporé. 

1940 : Même scénario en oe qui concerne le yacht 
«Gloria Colite» de St Vincent (Antilles britanniques), 
retrouvé abandonné dans le golfe du Maxique. 
Mêmas observations : tout était en ordre a bord 
et la mar avait été calme. Les enquêteurs s'avou 
èrant aussi impuissants a trouver una explication : 
«Rien n'indiquait la oause de l'abandon». 
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Le " Marine Sulphur Queen ' 
de Dry Tortugas. 

20.000 tonnes, qui disparut avec 39 hommes d'équipage, en février 1963, dans les parages 

1944 : le cargo cubain «Rubicon» est retrouvé sans 
ame qui vive a bord (a l'exception d'un chien affa-
mé} au ilarge de Key Largo par un garde-cöte amé-
nicain. La dernnère note portee sur le Journal de 
bord datait du 26 septembre, alors que le bateau 
était encore au mouiiMage dans le port de la Havane. 
Le navire était en excellent état, il ne risquait pas 
de sombrer. Toutes les affaires de l'équipage étaient 
restées a leur place. Seul un canot manquait et 
une amarre cassée pendait a l'étrave. 

1951 : Ie cargo «Sandra», cent dix metres de long, 
15 0O0 tomnes, transportant trois cents tonnes d'in-
secticide de Savannah, Georgië, a Puerto Cabello, 
Venezueila, disparalt sans laisser de trace. 

1963 : Particuliièrement frappante est la disparition, 
aux environs du 2 février de cette année-la, du 
cargo de cent soixante metres de long «Marine 
Sulphur Queen» avec 39 hommes d'équipage. Etant 
donné le tonnage du batiment. Le cargo, venant de 
Beaumont (Texas) avait pour destination Norfolk. II 
emportait une cargaison de souffre fondu logé dans 
des füts d'acier Le temps était beau. II avait été 
vu pour la dernière fois prés de Dry Tortugas, dans 
Ie golfe du Mexique, a proximité immediate du 
Triangle. 

N'arrivant plus a joindre leur navire, les armateurs 
alertèrent les gardes-cötes, le 6 février. Les re
cherches menées par avions et unites navales ne 
doonèrent aucun résuiltat. Elles furent abandonnées 
le 15 février. Cinq jours plus tard, la marine de 
guerre annonca la decouverte d'un gilet de sauve-
tage provenant du «Marine Sulphur Queen», a quin-
ze miililes au sud de Key West. De nouvelles re

cherches permlrent de retrouver une seconde bras
siere de sauvetage. 

L'enquête ultérieure envisagea de nombreuses hy
potheses : explosion du souffre, chavirement, col
lision avec une mine, et même capture et confis
cation du navire par les Cubains. La commission 
d'enquète de la Marine nota que le cargo avait 
disparu en mer «sans émettre de message de dé-
tresse», mais ne proposa aucune solution et n'^van-
ga pas le moindre theorie au sujet de la catastrophe. 
1968 : Les récits concernant le Triangle des Ber-
mudes s'enrichirent une fois de plus lorsq-ue le 
sous-marin atomique américain «Scorpion», ayant 
quatre-vingt-dix-neuf hommes a bord ne rejoignit 
pas 9on port d'attache. Norfolk, dans les délais 
prévus. II y était attendu le 28 mai. Un dernier 
message de routine avait été regu le 21, alors 
qu'i'l se trouvait a 250 milles a Touest des Agores. 
Le 5 juin. Il fut considéré officiellement comme 
perdu. 

A plusieurs mois de la, un batiment océanographique 
américain repéra une épave, a quatre cent soixante 
milles a l'ouest des Acores, a une profondeur de 
plus de trois mille metres. D'après les photogra
phies sous-marines il semble s'agir du «Scorpion». 
L'origine de sa perte sans qu'il ait, lui non plus, 
émis un message de détresse a la limite du Triangle 
demeure inexpliquée. 

Parmi les disparitions les plus récentes, on compte 
encore celle du «Milton latrides», en Avril 1970, 
cargo ayant appareillé de la Nouvelle Orleans a 
destination de Capetown avec un chargement 
d'hui'le végétale et de soude caustique et celle de 
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«l'An'rta», cargo de 20.000 tonnes, trente-deux hom
mos d'équipage, ayant apparelllé de Newport News, 
en mars 1973, avec une cargaison de charbon a 
destination de l'Allemagne. Les enquêtes habitu 
elites, des plus minutieuses, établirent qu'ils avaient 
été perdus corps et biens. 
Au total, un sous-marin, trente cargos, cinquante 
chalutiers et des dizames de yachts, sans compter 
'les avions, ont disparu dans des circonstances Ie 
plus souvent mystérieuses durant les vingt der-
nlères années dans te triangle formé par les 
Beimudes, la Floiride et Porto-Rico. 

La ** Marie Celeste" retrouvée abandonnée aux Agores en 
1372. ( Musée de la Marine, Paris.) 

Que des navires disparaissent, coq>s et biens, cela 
se passé dans d'autres zones que celle-la. Que 
des navires soient retrouvés Intacts avec un equi
page volatillisé, cela ne se passé apparemment que 
dan» cette zone. Cela avait commence avec la 
«Marie-Céleste» -rappelez vous-, dont l'aventure est 
devenue un classique des énigmes de la mer. Cela 
se passait en 1812. 
On comprend que Ie Triangle exoite la ouriosité 
des chercheurs et ait donné naissance a une abon-
dante littérature, plus ou moins sérieuse. On com-
Le remorqueur de iiaute mer " Good Mews '* du capitaine Henry. 

prend aussl qu'il soit une zone d'étude privllégiée 
pour les scientifiques. 
Pour expliquer les disparitions d'avions, de bateaux 
de pêche et de yacht dans cette zone, des savants, 
mais aussii quelques ohani'atans ont fait tour a tour 
ou simultanément appel a des phénomènes météoro-
liogiques [tourbililons, trombes), physiques (Ie Trian
gle serait Ie siège d'uoe emission électro-magnéti-
que produisaint une désintégration moilécuilaine), 
aux OVNIS (objets volants non identifies), etc. 
Certattns témojgnages tendent a prouver que de 
nombreux OVNIS ont été apercus dams la region, ce 
qui a faut din-e è des iimaginations fertiiles que Ie 
Triangle était Je siège d'une base d'OVNIS et que, 
pour ne pas être découverts ou déramgés, les 
extra-terrestres se débarassaient de tout ce qui 
passait a portee. 
Ce qui est, évidemment, faux. II y a des survivanits 
qui ont échappé aux mystérieux dangers. 
Comme ce p.Sote de Beechcraft qui avait décoJilé 
de Georgetown, daos !es Bahamee, 'Ie 15 oovembre 
1972, avec neuf personnes a botrd, dont oiinq piilotes. 
Beau temps. Mer ca'lme. Visibüliité excellente. Lé
gere brise du sud-est. Dix minutes après Ie dé-
coilliage, tous les appareils éleotniques de il'avion 
cessent de fooctionner. Les accumulateurs se dé-
ohargent instantanément. Plus de radio. Plus de 
radar, plus de feux de signalisatioin. L'avion est 
aveugle et muet. Le système hydraulique de sortie 
du itraim d'atterrissage ne marchant plus, le Beech
craft se pose sur Ie ventre, sans dommage sur un 
petit aérodirome de fortune. Pas de disparition 
mystérieuse dans ce oas. La, mais des phénomènes 
anormaux quand même. 

Comme eet iingénieur qui, un soiir de la même 
année, est victime d'un phénomène aussi étnange 
avec son bateau, le «Nightmare», a bord duquel i'l 
rentralt, de noit, d'une partie de pêche. 
Brusquement, le compas s'affole, dévite de 90°, les 
ilumières du bord s'éteignent, les accumulateurs se 
vident comme dans le cas du Beechcraft. Lente-
ment, uoe masse noire cache les étoiles. Puis, une 
lumière mouvante gagne ia zone d'cmbre, y parait 
suspendu un moment et s'évanouit. Aussiitöt après 
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te fim du phénomène, le compas retrouve Ie norcl 
qu'iil avait perdu pendant deux heuires, la généra-
tpice se remet en marche et le «Nightmare» peut 
reotrer normalement au port. 
Comme Je capitame Henry, cinquante-cimq ans, une 
force de la nature, mi émotif, r»i hableur, proprié-
taiine d'une compagnie de sauv&tage a IVliami, lui 
aussi viotiime d'une force inconnue, quil tenta de 
iliui arraoher ila péniche qu'il tiraiit avec son remor-
queur de 50 metres, fort de 2.000 chewaux, ©n par
fait état, [|ie «Good News». 

La encore, beau temps, mer calme, ciel olair. II est 
environ 16 heures. Tout a coup le compas s'affolie. 
La mer se déchaine. Le capitaine Henry a l'impres-
siion de ne plus avancer. Le mot&ur du «Good 
News» tourne pourtant a plein régime. Dans fépais 
hrouiJilaird quii, en quelques minutes, a enveloppé 
toute la zone, la péniche a totalement disparu. Et 
soudain la magie oesse. Le «Good News» emerge 
03 la brume. Le compas reprend une position nor
male. La vitsi'bi)liité redevierrt bonne. La remorque 
est toujours ila. 

Pas d'extra-terrestres, se débarassant de tout ce 
qui passe a leur portee, done dans le Triangle. II 
n'en demeure pas moins qu'iil soit le theatre de 
nombreux phénomènes extraordinaires. 

Les Etats-Umis, associés au Canada et a la Grande 
Bretagne, tentèrent dès 1957 par le «Projet IVlagnet», 
d'étudier eit de comprendine les aberrations mag-
nétiques obsen/ées dans cette zone. Charles Lind
bergh liuii-même avait note lors d'un vol dans cette 
region qu'au ilarge de te Floride ses deux compas 
et son altimètre se comportaient de fagon irration-
ndile. 

Une mission soviétique, venue a Cuba pour des 
raisons d'ordre militaire, s'intéressa anssi a la 
question en 1970. Elle retrouva un bateau de pêche 
ooiincé a 25 metres de profondeur entre deux 
rochers : aspire par un tourbillon. Les tourbiUons 
provoqués par des eruptions sous-marines &t les 
cyclones peuvent provoquer la perte de petites 
unites, lis n'expliquent pas la disparition de na-
vires de 20.000 tonnes. 

En 1976, une équipe de scientifiques italiens dirigée 
par le plongeur Enzo Majorca, se rendit a son tour 
sur les lueux pour tenter de trouver I'explication 
des multiples accidents maritimes et aériens qui 
se soot produits dans le triangle. Pas plus que 
les précédentes, elle ne réussit a dissiper I'aura 
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de mystère qui entourna cfttte zone de rAtlantlqu». 
II y a quelques mois, savants russes et américains 
décidènent de joindre leurs forces pour résoudre 
l'éniigme. Un navire de recherche soviétique, le 
«Victor Bugaev» a quitte en aoüt dernier le port 
canadien de Halifax pour la zone des Bermudes, 
et quatre autres navlres soviétiques ainsj que cinq 
américains participeront a un programme 4® "'S" 
cherche qui durera deux ans. 
Cette étude entre dans Je cadire plus du projet 
«Polymode» que les deux pays ont mis sur pled 
fan dernier pour étudier en commun les phéno
mènes océaniques, courants, tourbillons, magnetis
me, mais aussi la météréologie et la géochémie. Ce 
projot, finance par le «Massachusetts Institute of 
Technology» a vu le jour en 1976, a la suite de la 
signature en 1973 d'un accord américano-soviétique 
sur ila recherche océanographique. 
Le «Victor Bugaev» avait notamment pour mission 
d'immerger au fond de l'Atlantique, a l'une des 
pointes du Triangle, des instruments éleotroniques 
qui enregistreront les courants pendant des mois. 
Les neuf autres navires scientifiques se livreront h 
d'autres experiences. 
«En zone tropicale, telle celle du Triangle, a de
clare un porte-parole de l'expédition, des tourbil-
lons océaniques tres violents, dotés de vitesses 
énormes en leur centre, souvent éphémères en plein 
océan, se produfsent et sont liés a des phénomèn&s 
athmosphériques du même genre, a de brusques 
depressions. Ces phénomènes ne sont pas déce-
lables a l'avance. lis n'apparaissent ni sur les ra
dars, ni sur les photos aériennes ou prises par 
satellites. Leur detection est en quelque sorte ac-
oidentelle, mais ils méritent d'etre étudiés, car 
ills proovent l'existence d'une interaction entre océ
an et atmosphere». 
«Ges tourbillons océaniques pourraient être è l'ori-
gine de naufrages inexpliqués ou de disparitions 
corps et biens de navires même de fort tonnage. 
Jusqu'a présent, les études fartes ont été trop 
brèves. Nous pensons qu'en deux ans, nous de-
vrions arriver a un résultat». 

Que les deux Grands s'associent dems des recher
ches longues et coüteuses prouve qu'il se passé 
réellement des choses étranges dans le Triangle 
des Bermudes. L'opération «Polymode», atteindra-
t-elle son but qui est de mettre fin aux rumeurs 
fantflstiques et de trouver les causes naturelles du 
mystère ? Affaire a suivre. 

t ' 
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woorden uit de zeemanskist 

DE HANDICAP ofte VOORGIFT 

Door Oppermeester J.B. DREESEN 

In de laatste janen worden we geregeld geconfron
teerd met een reeks zeilwedstrijden, die van langs
om meer het grote publiek beginnen aan te spreken. 
Hierbij wordt door de verslaggevers een woorden
schat gebruikt, die alhoewel zeer maritiem van 
inslag, door de zeilfans, de zeevaarders en andere 
sympatisanten niet altijd goed gekend of begrepen 
wordt. 

Zo heeft mat het regelmatig over de TRANSAT, 
de verkorte naam van de TRANATLANTIC RACE, 
die sedert 18«6 zonder bepaalde regelmaat over 
een afstand van 3000 mijlen over de NOORD-AT
LANTISCHE OCEAAN gevaren wordt. Deze wedstrijd 
is van het grootste belang voor de zeMsport over 
gans de wereld. Sedert 1960 wordt hierop een 
variante gszeild onder de vorm van een SINGLE-
HANDED TRANSAT, de EENIV1ANSTRANSAT. Deze 
wedstrijd raakte bij ons voornamelijk In door de 
prachtige uitslagen die onze landgenoten ANRYS 
en VERSLUYS hierin haalden tijdens de laatste 
qelopen wedstrijd in 1976. 

Alle even jaren wordt de BERMUDA RACE gehou
den. Voor het eerst gezeild in 1906 gaat deze 
wedstrijd telkens over een afstand van 635 zee
mijlen. Het was eertijds de belangrijkste gebeur
tenis uit de zeilsport die echter nog steeds met 
veel belangstelling door de prominenten uit de 
zeiJwereld aan weerzijden van de Oceaan gevolgd 
wordt. Zijn tegenhanger aan deze zijde van de 
Oceaan, een van de koersen met de hardste repu
tatie, is de FASTNET RACE. Hij wordt alle oneven 
Jaren gelopen, dit in afwisseling met de BERMUDA 
RACE, op de zuidkust van Engeland naar de FAST-
NETROTS. Een eerste maal gestart in 1925 loopt 
deze wedstrijd over een afstand van 615 mijlen. 

De TALL SHIP RACE is een ze*lwedstrijd die om 
het jaar door Britse SAIL TRAINING ASSOCIATION 
(STA) georganiseerd wordt. Ooorspronkelijk legde 
men zich vooral toe op het in wedstrijd brengen 
van vierkant getuigde zeilopleidingsschepen. De 
eerste wedstrijd in 1956 ging van Torbay naar 
Lissabon. Omdat ook andere naties met kleinere 

schepen wiilden meedoen ontstonden achteraf drie 
Wassen : 

Klasse A. Schepen boven de 500 ton, dit waren de 
dwarsgetuigde schepen, de echte TALLSHIPS, ofte 
GROTE SCHEPEN, en enkele grote schoeners. 
Klasse B. Schepen tussen 500 en 50 ton. 
Klasse C. Schepen kleiner dan 50 ton. 

Bij ons was voornamelijk de deelname van de 
Mercator in 1956, 1958 en 1960 aan deze koers 
bekend. Hiervan eindigde de 1960-wedstrijd «OSLO-
OOSTENDE» te Oostende waardoor onze stad grote 
dagen beleefde. Wie herinnert zich niet dat enig 
zicht van een dok, boordevol zeilschepen van elke 
slag. Maar het is vooral de deelname in 1976 van 
de ZENOBE GRAMME en het behailen van de CUTTY 
SARK prijs die ons land weer op het niveau van 
de 1ste rangs zeiilvarende naties hees. 

En dan zijn er de ROND DE WERELD wedstrijden, 
die totnogtoe voornamelijk georganiseerd werden 
door de Britse firma WITHBREAD en waarin men 
tracht de in de vorige eeuw gevestigde snelheids-
rekords van de CLIPPERS te evenaren of te ver
beteren. Namen als SLOCUM met zijn SPRAY in 
1895-98 en SIR CHICHESTER met GIPSY MOTH IV 
1966-67, waren de voortrekkers van een ilange reeks 
prestaties met eenmansboten of volledig bemande 
vaartuigen, waarvan het einde nog niiet in het zicht 
is. 

De meeste zeilwedstrijden worden echter niet op 
de Oceaan maar in stiillere en kalmere water ge
varen. Dit gebeurt dan meestal met wat men EEN-
HEIDSKLASSEN noemt, dit zijn vaartuigen die over
eenkomstig de KLASSEVOORSCHRIFTBN binnen zeer 
nauwe toleranties identiek moeten zijn en waarbij 
een vergoedingssysteem overbodig is. 

Een veel kleineregroep jachten Is eveneens bestemd 
voor het zeilen van wedstrijden zonder enige vorm 
van vergoeding, alhoewel de afzonderlijke boten 
naar afmetingen en vormen aanzienlijk kunnen ver
schillen. In deze groep worden de factoren die 
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gunstig zijn voor de sneifheid door middel van een 
meetformule al tijdens het ontwerpstadium gecom
penseerd. In dit geval spreekt men van een FOR-
IMULEKLASSE. 
Onderling verschillende jachten die niet gecompen
seerd worden en die men toch tegen elkaar wiJ 
laten wedstrijdzeiijen dient men een VOORGIFT, 
beter gekend als een HANDICAP, toe te kennen. 
'Hoe zit nu heel die voorgiftezaak in elkaar 
Om te mogen deelnemen aan wedstrijden moet, 
vdgens het ZEILWEDSTRIJDREGLEMENT, een jacht 
aan de gestelde eisen voldoen. Het bewijs van dit 
in regel zijn wordt meestal geleverd door een 
MEETBRIEF. Dit is een door een nationale autoriteit 
uitgegeven dokument waaruit blijkt dat het zei'l-
vaartuig door offioiële meter is gemeten en vol
doet aan de eisen die in de desbetreffende klasse

voorschriften zijn gesteld. Normaal moet voor een 
internationale wedstrijd elk jacht voorzien zijn van 
een geldige meetbrief. In ons land is men echter 
minder strikt hierop en moeten pleziervaartuigen 
enkel In welbepaalde gevallen in het bezit zijn van 
een meetbrief.Zo bepaait de Belgische Nationale 
Autoriteit dat een jacht, waarvan de eigenaar van 
Belgische nationaJiteit Is, voorzien moet zijn van 
een meetbrief of van een gelijkvormigheidsgetuig-
schrift opgemaakt of geldig verklaard door de 
KBYV. Op basis van de gegevens die voorkomen op 
de meetbrief werden in het verleden een reeks 
MEETFORMULES ontwikkeld die de mogelijkheid 
boden aan elk jacht een WEDSTRIJDMAAT te geven. 
De MEETFORMULE is geen moderne uitvinding maer 
dateert reeds uit de middeleeuwen. Zo werd door 
de BRITSE ADMIRALITEIT in de 14e eeuw ©en 
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meetsysteem ter bepaling van de grootte van de 
schepen Ingevoerd dat ondanks de eenvoudige for
mule zeer bruikbare inhoudsmaten opleverde. 
Dichter bij ons en een in de zeüwereld goed ge
kende meetmethode was THE THAMES MEASURE
MENT 'm 1854 Ir^gevoerd door de Royal Thames 
Yach; Club en die tot op heden nog gehandhaafd 
blijft in enkele schspenlijsten zoals bv. de LLOYDS 
REGISTER OF BRITISH YACHTS. De bepaling van 
de tonnage komt tot stand door de toepassing van 
de formule : 
((LXB) XBX1/2B in voeten 

94 

Voor de snelle, smalle, diepstekende, zwaargebal-
laste en stejl gestevende jachten uit het midden 
van de vorige eeuw gaf dit ongeveer de inhoud. 
Voor de latere vormen gaf deze meting minder 
reële waarden. Het is dan ook steeds de betrach
ting geweest van de grote zeilclubs om een MEET-
FORMULE te vinden die de werkelijkheid zo dicht 
mogelijk benaderde. 

Zo werd in 1933 door de RORC (Royal Ocean Ra
cing Club, een in 1925 in Engeland opgerichte zeil 
club met als doel de deelname aan lange afstands-
zelilwedstrijden te stimuleren) een meetformule 
ontwikkeld aan de hand waarvan ©Ik jacht een eigen
tijdse wedstrijdmaat kreeg. 

In die meetformule kwamen een aantal letters voor 
waarvoor bepaalde maten van een zeiljacht inge
vuld werden. Dit waren maten die grotendeels be
palend waren voor de snelheid, zoals lengte op de 
waterlijn, breedte, zeiloppervlak e.a. 

De RORC-formule werd de meest gebruikte en had 
rond het midden van de eeuw een grote invloed 
op de ontwikkeling van het wedstrijdjacht. Men 
ging de jachten speciaal ontwerpen om voigens de 
meetformule een zo gunstig mogelijk wedstrijdmaat 
te krijgen. 

Da RORC werd hierdoor een van de bekenste zeH-
clubs ter wereld. Ze lukte er echter niet in haar 
formule internationaal aanvaard te krijgen want 
naast deze formule hadden zich ook de KR-formule 
(Duitsland en Midden Europa) en de CR-formule 
(Cruising Club of Amerika) ontwikkeld. 

In 1970 werd de RORC-formule vervangen door een 
INTERNATIONAL RULE OF RATING AND MEASURE
MENT OF OFFSHORE RACING onder de supervisie 
van het OFFSHORE RATING COUNCIL. Dit beteken
de het einde van de formuleaktiviteiten van de 
RORC. 

De INTERNATIONAL RULE OF RATING AND MEA
SUREMENT FOR OFFSHORE RACING vaak verkort 
tot INTERNATIONAL OFFSHORE RULE (lOR) werd 

dus de Internationale meetformule voor de wed-
strijdjachten aan de haryd waarvan de wedstrijd
maat en de TUDSCORRECTIEFACTOR worden vast
gesteld. 

Met behulp van de wedstrijdmaat werd ©en indeling 
gemaakt in klassen die het volgende resultaat gaf : 

Wedstrijdmaat In meters 
10,05 tm 21,34 
8,83 tm 10,04 
7,76 tm 8,82 
7 tm 7,75 
6,39 tm 6,99 
5,39 tm 6,38 
5,32 tm 5,92 
4,87 tm 5,31 

Klasse 
I 

II 
III 
IV 
V 

VI 
Vil 

VI!! 

Jachten met een wedstrijdmaat kle'iner dan 4,87 m 
worden niet tot de wedstrijd toegelaten. 

Op basis van de wedstrijdmaat wordt dan de TUDS
CORRECTIEFACTOR (TFC) vastgesteld. 

Dit is een getal dat berekend wordt met de for
mule : 
TFC = wedstrijdmaat in voeten + 2,6" 

10 

Na een wedstrijd wordt de gezeilde tijd van elk 
deelnemend jacht vermenigvuldigd met zijn TFC ter 
bepaling van zijn plaats in het klassement. 

En dan zitten we meteen In de handicap (die in 
het nederiands de VOORGIFT heet) en die dus niet 
meer Is dan de rekenkundige correctie van de ge
zeilde tijd bij onderling verschiliende zeiljachten die 
tegen elkaar wedstrijdzeilen en hierdoor een eer
lijke kans op de overwinning krijgen. 

Jachten met gelijke wedstrijdmaat vormen de reeds 
genoemde eenlieids en formuiekiasse. Ze zuMen 
zonder voorgift tegen elkaar wedstrijdzeüen. In dat 
geval wordt de puntenverdeling voor de klassering 
bepaald door de formule : 

P = 101 -f- 1000 log A-1000 log N waarin 
A = aantal inschrijvers 
N = nummer van de aankomst. 

Deze beknopte zeilwedstrijd woordenschat eindigen 
we met een gevleugeld woord uit de wereld van 
het zeiil. 

«Een zeiiwedstrijd is echte sport, di t 'in tegenstel
ling met de zeilkruisvaart die een passie is. Nu is 
de zeilwedstrijd de beste leerschool i.v.m. het zee
manschap, op voorwaarde dat men zich hoedt voor 
de competitiegeest die niet strookt met de geest 
van goede zeemanschap maar aanzet tot onvoor
zichtigheid». 
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Postzegelnieuws 

De geschiedenis der scheepvaart op postzegels (ill) 

doo»- Eerste Meester A A . Jacobs 

CHRISTOPHORUS COLUMBUS 

Ooiiombo in het Italiaans; Chri'stobal in het Spaans. 
AAs zoon van ©en lakenwever in 1446 te Genua 
geboren, ging hij voor het ©erst naar zee rond 1473. 
Na sohiipbreui< geleden te hebben kwam hij op het 
emliand Madeira aan waar bij een plaatselijke schone 
huwde. 

Van een stervemde matroos vernam bij dat er ver
der naar het Westen toe nog vele onbekende 
laoden moesten liggen. Dit deed in hem het ver
moeden opkomen dat Indië welMcht Via een kortere 
weg dan deze die door de Portugezen werd ge 
bruikt, kon berefkt warden; meer bepaald door een 
westelijike riohtiing te varen. 

Op zoek naar materliële steun voor een expeditie 
probeerde bij aan werschiiHende Europese vorsten
huizen vertrouwen te winnen voor zijn onderne-
miing, maar niemand wou luisteren naar de «dag
dromen» van de zeevaarder. Alleen Isabella van 
OastiiHé deed dit wel. im 1492 gaf ze drie schepen 
aan Odiumbus.* 

Op 3 augustus van datzelfde jaar verlieten de 
«Pinta», de «Nina» en het vlaggeschip «Santa 
Maria» de haven van Palos (in Andalousië). 

Met de zegen van de moniniken uit het klooster van 
Rabida, die het vertrek hadden helpen mogelijk 
maken (Spanje Yv 451), 23©tten ze koers naar de 
Kanarliisohe Eilanden. 

L.P. 56 

De geschiedenis van deze legendarische figuur 
werd door vele landen op postzegels vereeuwigd. 
(Chili Yv 59-65; Costa Rica Yv 121; Cuba Yx 298; 
USA Yv 96 ©nz...) 

We kunnen ons moeil'ijk voorsteilen onder welke 
mensonterende omstandigheden deze zeelieden 
moesten leven : zij sliepen en aten onder de «be
schutting» van de zeiten en alleen op de «Santa 
Maria» kon Columbus beschikken over een aparte 
kamer. (Spanje Yv 66-67 aé) 

1259 

|in Las Palmas werden de latijnse zcHen van de 
«Nina» vervangen door afgeronde zsiJen om In de 
open zee beter te kunnen zei'len. Op 6 september 

'Voilgens de recente bevindingen van de Itailitaanse 
gesohledkundige MarineMa Bonvini zouden het er 
vier geweest zijn. (Bonvimi baseert zioh op ©en 
brief van de ambassadeur van Napels b:j het Spaan
se hof. In deze brief, daterend van de 9 maart 1493, 
staat geschreven dat een zekere Columbus net was 
teruggekeerd uit Indiië, met Vier schepen). 
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gingen ri j terug in zee en bereikten na tal van ont
beringen en allerhande gebeurtenissen op 12 okto
ber een eiland dat San Salvador gedoopt werd 
(Honduras Yv 235). De tocht via deze eilandengroep 
ging verder en zo werd Cuba ontdekt. (Cuba Yv 
35 aé) Een tijdje later werd het eiland «Èspanola» 
(HaiJ) ontdekt maar hier ging op kerstdag de «San
ta Maria» verloren. IVIet de wrakstukken bouwde 
men de eerste woningen van een stad die dan ook 
Natividad werd genoemd (Salvador Yv) 

Van hieruit begon de terugreis en op 15 maart 1493 
werd Palos terug binnengevaren en, van daaruit, 
bracht Columbus aan zijn opdrachtgevers verslag 
uit. Hij werd uitgenodigd in Barcelona en tot Ad
miraal en vicekoHiing van Indië benoemd. 

Het ontdekken van Amerika had rechtstreekse poli
tieke gevolgen : de rivaliteit tussen Spanje en 
Portugal op gebied der ontdekkingen nam zulke af
metingen aan dat een verdrag noodzakelijk bleek. 
Het verdrag van Tordesillas (1493) besliste dat een 
meridiaan, gelegen op 370 mijlen van de Kaapver
dische Eilanden, de grenslijn zou vormen tussen de 
invloedsgebieden van de twee grote koloniale mo
gendheden. (Brasilië Yv236) Deze meridiaan werd 
echter nooit nauwkeurig uitgestippeld zodat er later 
grote moeilijkheden groeiden tussen de beide lan
den. 

Het succes van Columbus eerste reis gaf aanleiding 
tot de planning van een tweede reis. 17 schepen 
werden ingezet en op 25 september 1493 vertrokken 
meer dan 1500 zeelui uit Cadiz. Toen ze Natividad 
bereikten waren de bewoners dood en was de stad 
geplunderd. Ze vaarden door naar Puerto Rico en 
op hun weg ontdekten ze vele eilanden. Cuba werd 
aangedaan; kort daarop werd Jamaica ontdekt. 
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(Jamaica Yv 86). Het is van hieruit dat Columbus 
naar Spanje terugkeerde. Na op deze tocht de An-
tMen van Barlovento te hebben ontdekt, kwam hij 
weer veilig aan land te Cadiz. 

Op rijn derde tocht (1498-1500) bereikt hij Triinidad 
(Trinidad Yv 54) en de mond van de Orinoco (Vene
zuela Yv 48). Zijn vijanden beschuldigen hem echter 
van machtsmisbruik en bewerkten de zending van 
Babadilla, die Co'lumbus m de boeien naar Spanje 
zond (USA Yv 93). Voor het gerecht gedaagd wist 
hij zich zo goed te verdedigen dat hij terug in 
vrijheid gesteld werd (USA Yv 94). 
In eer hersteld ondernam Columbus nog een 4de 
reis (1500-1504). 
Hij stevende langs de kust van Centraal Amerika. 
(St.-Lucia Yv 46; Martimique 229, 231; Honduras Yv 
46-56). 
Chriistophorus Columbus overleed op 7 november 
1506 te Valladolid. Over de plaats waar hij begraven 
werd bestaat er nog steeds betwisting. Volgens 
sommigen gebeurde het iin de kathedraal van Santo 
Domingo (Domlimikaanse rep. Yv 851 Anderen me
nen dat hij in de kathedraal van Seviilla begraven 
ligt. Columbus heeft nooiit het belang van zijn 
ontdekkingen h)«seft. Hij heeft zelfs nooit geweten 
dat hij een nieuw werelddeel had ontdekt. 

DE VEROVERING VAN ZUID-AMERIKA 

IN 1499 ONTDEKT ALONSO DE HOJEDA en Juan 
de la Cosa de zee van Maracaibo (Venezuela Yv 
310-314) Eveneens nn 1499 werd door Vicente 
Yanez Pinzón de monding van de amazonestroom 
ontdekt (Spanje Yv 539). Tijdens de expeditie van 
Alvarez Cabral werd in 1500 door Mestre Inar het 
Zuiderkruis opgemerkt. Tijdens deze tocht werd 
ook de Braziliaanse kust ontdekt (Brasiliië Yv 361). 

981 



Diego IVIendez Icruiste in de Caraibische zee, hoofd-
zai<eliijk tussen Jamaica en Hispamlola. 

IVlythen en legenden hadden vooral in de begin
periode een grote invloed op de ontdekking van de 
Amennkaanse landen. Juan Ponce de Leon en zijn 
stuurman Anton de Alaminas deden Puerto Rico en 
Florida aan terwijl ze met drie karavellen op zoek 
waren naar een bron die eeuwige jeugd geeft 
(Spanje Yv 985). 

Jaren later in 1565 toen de franse Hugenoten zich 
in Florida gevestigd hadden werd Pedro Menéndez 
de Aviilés benoemd tot Adelantado Mayor voor deze 
streek. Met 18 schepen vertrok hij naar Florida en 
versloeg de fransen. Pensacoia werd de eerste 
stad op het territorium van de huidige Verenigde 
Staten van Noor-Amerika. Merkwaardig is dat de 
grootste Oceaan ter wereld «de Stiiile Oceaan» niet 
door schepen ontdekt werd maar voor het eerst 
aanschouwd werd vanop een berg. De ontdekker, 
Vasco Nunez de Balbao, nam de oceaan symbolisch 
liln bezit door er tot op kniehoogte in te gaan. (Pa-
mama Yv 109) . Een andere ontdekkingsreiziger 
wiier exploten tot de verbeelding spreken is Alvatro 
Cabeza de Vaca. In 1527 vergezelde hij Panfiilo de 
Narveaz op diens ongelukkige expeditie. Deze reis
de van Trioidad via Cuba naar Florida. Na later 
langs heel de Oostkust van Zuid-Amerika te zijn 
gevaren, leed hij tenslotte schipbreuk voor de kust 
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van Paraguay. Alvaro Cabeza de Vaca was ook de 
eerste diie de Iguazurivier bevoer (Spanje Yv 982-
986). 
Domingo Martinez de Irala bevaarde de Paraguay-
stroom en stichtte de stad Asuncion. (Paraguay Yv 
408). Rodrigo de Bastldas was ©en der eersten die 
de Caraïbische zee onderzocht; hij stichtte de stad 
Santa Maria van waaruit het vice koniimkrijk Nieuw 
Grenada ontstond. Van zodra de stüHe oceaan ont
dekt was, werd aan zijn kusten de stad Panama 
gesticht Zowel uit strategisch als uit wetenschap-
peliijk oogpunt zou deze stad een belangrijke rol 
gaan speten bij al de expedities dite lin dit gebied 
ondernomen werden. Vooral Pizarro en Almagro 
(Peru Yv 110, Chili Yv 165) geholpen door de er
varen stuurman Bartolomé Ruiz (lieten zioh in dit 
gebied gelden. 

Na veel ontberingen te hebben göleden betraden 
en veroverden deze zeelieden Pero. Daar volgt 
Francisco de Orellana de Oocastroom e<n de Napo-
stroom tot aan de mondiinig van de amazonestroom 
(Peru Yv 376, 378} 
Juan Ladrilllero wilde de Atlantische Oceaan be
reiken door van het Westen naar het Oosten te 
varen. Hij moest overwinteren en kwam sieohts 
met 4 man van deze expeditie terug. jOhiii Yv 277) 

LErter meer... 
A.A. Jacobs 
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INFO MARINE 

Lfl Ptö? TLSH' •P l-fl FieT«PE 

OVERNAME WESTDiEP EN WIELINGEN. 

20 januari j l . , was een hoogdag in de annalen van 
de Belgische Zeemacht. Op deze, door en door 
winterse, vrijdag, werden immers de WESTDiEP 
en WIELINGEN door de Zeemacht overgenomen 
(de kontraktuele overnamen hadden respektievelijk 
plaats op 22 december en 16 december 1977) 

Voor de aanwezige gasten, waaronder Luitenant-
Generaal Vlieger A. Crekullie, Chef van de Gene
rale Staf, talrijke militaire en burgerlijke autoritei
ten, militaire attaches, pers en familieleden beman
ning, sprak Vice-Admiraal J.P VAN DYCK, hierna
volgende rede u i t : 

In de bouwfaze van een oorlogsschip zijn er, be
halve de planning, vier belangrijke gebeurtenissen, 
te weten : 1, de kiellegging, 2, de doop met te
waterlating, 3, de proefvaarten en 4 de overname 
met eerste indienststeHing. 

Vjw.b. de WIELINGEN en WESTDIEP is ©r w d enige 
vertraging te constateren als men de planning ver-
geliijikt met de werkelijkheid. Inderdaad moest de 
WIELINGEN zijn proefvaartten uitvoeren in novem
ber 1976 en dooir de Zeemacht overgenomen worden 
in december 1976. Uiteindelijk werd dit irespektieve-
lijk 26 december 1977 en heden. 
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Vice-Admiraal J. VAN DYCK, tijdens zijn toespraak. 

Een en ander is te wijten aan de staking van ver
leden jaar en ook aan een kinderziekte van de 
tandwielkast. Hier mag wei gezegd dat dit gebrek, 
'te wijten aan een buitenlandse firma, zich zeer 
dikwijls tijdens de proeiven heeft voorgedaan bij 
andere Marines, soms gepaard gaand met veel 
groter tijdverHes. Gelukkig mogen wij zeggen dat 
dit gebrek vollediig werd opgevangen. Hoe dan ook, 
met een vertraging van drie maanden t.g.v. de 
staking en van negen maanden t.g.v. de werken 
aan de tandwielkast bedraagt de volledige vertra
ging van de WIELINGEN ongeveer één jaar, met 
totale bouwtijd van 3 jaar en 8 maand, wat in het 
buitenland als normaal wordt beschouwd. 

Voor wat betreft de WESTDIEP betooipt deze ver
traging 6 maanden, hoofdzakelijk te wijten aan de 
moeiliijkheden met de tandwielkast. 

De WIELINGEN werd dan kontraktueel overgenomen 
van Boelwerf op 16 december en WESTDIEP van 
Cockerill op 22 december. Gezien we wegens de 
eindejaarsfeesten moeiiliijk een plechtigheid met 
zeer korte vooropzeg konden opzetten, hield de 
ZM eraan, dit met het nodige ceremoniieel vandaag 
te doen. 

Talrijke militaire en burgerlijke autoriteiten waren op de 
plechtighed aanwezg. 

Aujourd'hui deux frégates m^odernes viennent se 
joiindre a notre flotte. Get evenement a tout lieu 
de nous réjouir et représente pour nous la reali
sation des espérances que, depuis tant d'années 

nous escomiptons de inotr« programme Frégates. 
C'est ©n effet en 1969 que Monsieur ile Mimistre 
de ila Defense Nationale Mr SEGERS f i t entre-
prendire lies études qui devaient aboutiir è ila con
struction dans les chantiers nationaux d'une série 
de 4 frégates conpues et réalisées par iles ingé
nieurs des chantiers Boel et Coskerffl Yards en 
colilaboration avec nos ingénieurs de ila Force Na-
vale. 

Cette ©ntreprise in'était pas sans risques; mie les 
chantiers belges ni la Force Navaile n'awaient l'ex-
périenoe d'un projet aussi complexe et d'une tech-
notogie aussii avancée. Grace a 'leur eaprft d'entre-
pnse, a teur dynamisme, a la quailité de leurs 
ingénieurs et de leur main d'oeuvre, les chantiers 
Boelwerf et Cookerill Yards orrt pu maïtriser les 
difficiiles problèmes de cette construction nouvelle. 
Je saisiis cette ocaasion pour leur adresser ainsi 
qua tous Jes sous-contractants belges et étrangers 
qui ont partioipé au projet mes plus ohaleti^retises 
féliioitations. 

Le résultat de cette ooHaboration Industrie-Marine 
qui nous est presentee aujourd'hui avec Ja prise en 
recette des deux frégates témoignie de ila réussite 
de notre projet ©t nous osons ©spérer qu'll per-
mettra a nos chantiers navals une ouverture vers 
l'expoirtation et ainsi leur donnena des possiibiilités 
d'emploi dans un secteur aujourd'hui tres touche 
par te crise économique. 

Dit allies gezegd zijnde, Mijnheer VAN DAMME en 
Mijnheer SCHOLLER, is het voor mij een grote eer 
te bevestigen dat de Zeemacht hierbij de WIELIN
GEN en WESTDIEP plechtig overneemt. 
Kom mandanten, officieren en bemanningen van de 
WIELINGEN ©n WESTDIEP. 
De twee nieuwe fregatten zijn prachtschepen, uit
gerust met de meest recente apparatuur en be
wapening voor zover het budget ons dit toeliet. 
Wat de bewapening betreft, zulilen binnen enkele 
maanden de oppervlakte missielen EXOCET worden 
geinstalileerd. Uiteindelijk moet er nog het korte 
afstand luchtdoelgeschut aan boord komen maar 
dit iligt nog ter studie. In ieder geval mag er wel 
gezegd worden dat, van zodra de EXOCET's aan 
boord zjn, onze schepen tussen de best bewapende 
van hun klasse zuHen behoren. 

Maar het zijn en blijven complexe gehelen van 
wapensystemen en uitrustingen. Het is de beman
ning - iedereen van U - die van nu af de zware 
taak zal krijgen om van de schepen volwaardige 
geveöhtseenheden te maken. Dit wordt een moeilijk, 
lang doch ook zeer interessant werk, waar U, ik 
twijfel daar niet aan, met klank zult in slagen. 
U werd hiervoor speciaal gekozen, speciaal opge
leid in de vreemde of bij ons - of speciaal bijge-
traind. Voor sommige onder U duurde deze op-
leidiing één jaar, in sommige gevallen zelfs ander
half jaar. Het feit dat U daarvoor werd geselec
teerd en daarin met vrucht bent geslaagd strekt 
U tot alle eer. Uw familie mag fier gaan op U, U 
die wegens uw kennis en ervaring belast wordt 
met deze prachtige schepen. Hiermede begint voor 
de Zeemacht een nieuwe periode in de onderzee-
bootb e strijding, die wij bij het verdwijnen van de 
Algerine klasse rond de jaren 1965 noodgedwongen 
badden verlaten. Binnen korte tijd kan de Belgische 
Zeemacht terug haar taak vervullen, tezamen met 
onze NAVO partners ook In dit essentieel onder
deel van de oorlog op zee. 

Info-marine maart - mars 1978 31 



In verband met de commissionering van de twee 
eerste fregatten, mocht Vice-Admiraal i. Van Dyck, 
hiernavolgend telegram ontvangen vanwoge Dr. J. 
Luns, Sekretarls-Generaal NATO. 

NORTH ATLANTIC TREATY ORGANIZATION 
Bruxeliles, 27 janvier 1978. 
Cher Amiral, 
Je vous remercle de votre télégramme qui m'an-
nonce que les deux premières frégates de la olasse 
E71, les F910 Wellingen et F911 Westdiep ont été 
commissionnées Ie 20 janvier 1978. 
En ce moment oü la Force Navaile beilge prend une 
place nettement plus importante dans Ie dispositif 
de defense navaJe de rAlllance, je tiens a vous 
exprimer ainsi qu'aux officiers qui, avec vous, ont 
été responsables de cette evolution heureuse, mes 
felicitations les plus sincères. Soyez assure que 
cette nouvelle sera également accueilJie avec la 
plus grande satisfaction par tous vos allies de ['Or
ganisation du Traite de J'Atlantique Nord. 
Veuillez croire, Cher Amiral, a l'assurance de ma 
haute consideration et a mes sentiments 'les meil-
leurs. 

Dr J.M A.H. LUNS 

PROGRAMME CHASSEURS DE MINES 
Le 20 janvier, lors d'une conférence de presse par-
ticulièrement animée et en presence du Vire-Amiral 
Van Dyck, Chef d'Etat-Major de la Force Navale, le 
Capitaine de Vaisseau A. Schlimexpliqua aux jour
nalistes le programme "Chasseurs de mines". Le 
grand intérêt soulevé par ce sujet fut prouvé par 
||es nombreuses questions posées par les représen-
tants de la presse. 

Le Capitaine de vaisseau A. Sdiiim expiiqua aux Journalistes 
le programme " cliasseurs de mines " . 

HISTORIQUE DE LA COOPERATION TRIPARTITE 
Confrontés avec le probième du renouvellement de 
lleur flotte de lutte contre les mines dont les 
navires les plus récents atteindront en 1985 l'age 
respectable de 25 ans tandis que certains dépas-
seront les 30 ans, les états-majors de la Marine 
Royaile Néerlandaise et de la Force Navale Beige 
avaient decide dès 1970 d'établir en commun la 
«Definition Opératioonelile» d'un nouveau chasseur 
de mines. 
La Marine Nationale Frangaise de son c&té avait 
mis sur pied en 1973 un programme de chasseur 
de mines pour lequel una decision devait être prise 
en 1976. Ce projet fut acbevé en juiililet 1974. 

Les programmes existants furent d'abord compares 
puis ajustés pour arriver a une solution commune 
Le 9 décembre 1974, les Chefs d'états-majors beige, 
franpais et néerlandais signèrent ce projet com
mun. Paraillèilemenft, un accord de cooperation 
entre les trois gouivennemerrts fut eigne, en avril 
1975 pair Ja France, ©n mai 1975 par les Pays-Bas 
et em juiWet 1975 par la Belgique. Le 17 novembre 
1977, 'le gouvernement beige décidai. que la Force 
Navale pouvait passer commande a I'industrie na
tionale de dix chasseurs de mines avec option pour 
oinq unites supplémentaires. 

PRINCIPE DE L'ACCORD TRIPARTITE 

Leis parties contractantes ont convenu de mener en 
commun l'étude, le développement, la construction, 
les essais, revaluation ainsi que I'arganisation de 
la Jogistique d'un nouveau type de batiment desti
ne è la chasse aux mines. Ceoi signifie un grand 
pas en avant sur le chemiin de ila standardisation 
pu'sqje ce type de batiment siera employé con-
jointement par trois pays voisins. Les probièmes 
d'entretien et de logistique en seront facilités dans 
une 7one de la mer du Nord a la mer Méditerrannée. 
Ce projet élaboré en commun, sera aussi realise en 
commun. Cela signifie que les équipements et les 
compo3ants des navires seront presque entière-
meii! foumis par I'industrie nationale des trois 
pays oonoernés. Chaque pays construira lui-même 
sa série de navires. Ceci est important, non seule-
ment pour te participation des industries nationales, 
mais aussi et surtout, pour l'acquisition de nou-
veililes technologies telles la construction des oo-
ques en composite-verre-résine-polyester (CVP). 
Le projet comprend quarante unites pour les trois 
pays : quinze pour la France et les Pays-Bas et dix 
pour la Belgique. Puisque la Belgique construnt 
1/4 du nombre total des navires, I'industrie beige 
livrera 25% de l'équipement de ces batiments. 

France : La France 'livrera le sonar utiiHsé pour la 
chasse aux mines De plus, chaque unite sera équi-
pée de deux PAP's (Poisson auto-propulsé) de fa
brication froingaise. 
Le PAP T.,t un miini-sous-'marin filo-guidé avec ca
méra d«̂  T.V. incorporée, et est alors guide jusqu'è 
la mine que l'on peut alors identifier. Le PAP peut 
aussi y déposer une charge destinée a faire ex-
ploser la mioe. 
Le navire sera équipe d'une d"ague mécaniquue 
légere capable de oisaWler les orins des mines 
a orin. 

Pays-Bas : De son cöté, les Pays-Bas fourniront le 
moteuir diesel, ia botte de reduction, l'hélice ©t 
l'arbre d'hélioe pour les quarante batiments. 
Belgique : La participation de la Belgique consiste 
essentiellement en la fourniture de la propulsion 
électrique de chasse aux mines : alternateurs de 
250 Kw, convertisseurs statiques et gouvernails 
actifs. Ges instdltetions sont construites par les 
industries belges. La particularité de l'ensemble 
turbo-alternateur, sa légèreté et son positionne-
ment sur Ie pont supérieur de maniere a réduire 
Ie bruit [>endaint la chasse aux mines, deux gou-
vernaiils actifs de 110 Kw chacun et uoe hélice 
d'étrave de 1.000 Kg permettront d'assurer une 
Vitesse constante de deux a sept ncEuds pendant 
ila chasse aux mines. Ces operations sont exécu-
tées è faible vitesse; le cap est alors tres difflciile 
a oonserver. De la, l'utiiliisation de deux gouvemaiHls 
actifs et d'un propulseur d'étrave. 
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Le premier prototype de la serie. 

TECHNIQUE : 

Le mardi 20 déce-mbre, le premier batiment de la 
marine frangaise, et prototype de Ia série, a été 
mils sur cale a l'Arseinail de Lorient, ©n France. 
La grande nouveauté techmique de ce navire résMe 
précisément dans la construction de la coque. Celle-
ci est composée d'un composite de tissus de fibre 
de verre et de résine de polyester (CVR) aussi 
appelé plastique armé. 

Cette technique a déja été employee pour ia con
struction de petits bateaux ainsi que pour des 
yachts. 

Le coque en plastique armé. 

PROGRAMME : 
Ces nouveWes unites entreront en service entre 
1981 et 1986 pour pouvoir remplacer Jes nawires 
de lutte centre 'les mines de type MSC et IVIHSO. 
Afin de réaliser ces previsions, î l sera nécessaire 
de procéder a te mise en place de ('infrastructure 
du chamtier en 1979, de la construction du moule 
de (la coque pour mi-1980 et de pouvoir ainsi mettre 
sur caile la première unite cette même année. En 
principe, a partiir de 1981, la Force Navale devrait 
prendre livra-ison de deux navires par an. 
MISSION : 
Leuf mission comprend : detection, classification 
de mimes de fond et de mines è orios jusqu'a une 
profondeur de 80 m 
EQUIPAGE : 
Six officiers, dix-sept sous^offioiers, wngt^deux ma-
itelots. La oapacité de logement pourra être étendue 
de maniere a pouvoir accueillir jusqu'a 50 personnes. 
CARACTERISTIQUES : 
Longueur : 47,1 m 
iliargeur : 8,9 m. 
profondeur de carène : 2,45 m 
déplaoement moyen : 510 ton. 
propulsion : 1 moteur diesel de 1400 Kw - vitesse : 
en transit 15 noeuds. 
2 gouvernaiils actifs de 110 Kw 
1 hélice d'étrave de 1000 Kg de poussée 
vitesse de 2 a 7 noeuds. 

PROGRAMMA MIJNENJAGERS 
Tijdens een bijzonder druk bijgewoonde persconfe
rentie te Zeebrugge, op 20 januari j l . , in aanwezig
heid van Vice-Admiraal J P. Van Dyck, Stafchef Zee
macht, gaf Kapitein ter Zee A. Schlim, hiernavol
gende uitleg aan de journalisten aangaande het pro
gramma "Mijnenjagers". Dat er dienaangaande heel 
wat bslangstelling bestaat, bewezen de talrijke vra
gen van de aanwezige perslui. 

Heel wat belangstelling van de pers. 

HISTORIEK VAN DE 
SAMENWERKINGSOVEREENKOMST 
Gekonfronteerd met het probleem van de vernieu
wing van de mijnenbestrijdingsvloot, waarvan de 
meest recente eenheden in 1985 de respectabele 
ileeftiijd van 25 jaar zullen hebben bereikt terwijtl 
de oudste zal al een flink stuk in de 30 zullen zijn, 
hebben de staven van de Koninkliijke Nederlandse 
IVlarme en de Belgische Zeemacht 'm 1970 geza-
melijk besiloten «De Stafeisen» op te stellen voor 
een nieuwe geoaratie mijnenjagers 
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Do Franse Marine van ihaar kant sitippeilde in juli 
1973 een mijnenjagerisprogramma uit dat een aan
vang zou nemen in 1976. De studiie hiervan werd 
beêindiigd in julii 1974. 
Immiddeils werd tijdens vergaderingen van de mij-
nenbestrijdiiingsexperten van Frankrijk, Nederland en 
België de idee geopperd een gezameliijk project 
op te steUen. Dit project werd weerhouden door de 
Stafchefis van de Marines van de drie voornoemde 
ilanden in apiml 1974. De bestaande programma's 
werden eerst vergele'ken en vervolgens heirwerkt 
tot een gemeensobappeljjk ontwerp. Op 9 december 
1974 ondertekende de Belgische, Franse en Neder-
ilandse Stofchefs dit gemeenschappeliijk project. 
PanaiMe! werd de gemeenschappelijke overeenkomst 
tussen de dr.e regeringen opgestöld, waan/an de 
ondertekening respectiieve'li'jk plaatsvond in april 
1975 voof de Franse regering, in mei 1975 voor de 
Nederlandse regering en in jiJli 1975 voor de Bel
gische regering. Op 17 november 1977 besluste de 
Belgiisohe regering dat de Zeemacht mocht over
gaan tot de bestelliing aan de Nationale Industrie 
van 10 miijnenjagers met optie van 5 bijkomende 
eenheden. 

GEMEENSCHAPPELIJK PROJECT 
Frankrijk, Nederland en België zijn overeengekomen 
om gemeenschappeliijk de studie, de ontWiikkeling, 
de bouw, de proeven, de evaluatie en de logistieke 
ondersteuniing van het oieuw type mijnenbestrij-
diingsvaartuig te leiden. Dit betekent ondermeer een 
grote stap vooruit op de weg naar de standaardi
satie temeer daar het bier eenheden betreft diie in 
drie buurlanden zullen ingezet worden. Van Noord-
Holland tot Zuid-Frankrijk en zelfs tot de Middel
landse Zee zullen er zich m de toekomst minder 
problemen stellen inzake onderhoud en logistieke 
bevoorrading. 
Gemeenschappelijk project wM eveneens zeggen 
dat de o^rders zoveel mogelijk, en praktisch uit-
siluiitend, bij de drie Nationale Industrieën zullen 
geplaatst worden wat de uitrustiog en de bouw 
van de verschillende soheepselementen betreft, 
leder land zal zelf zijn reeks schepen bouwen, dit 
is niiet ©rvkel belangrijk wat de deelname der Na
tionale Industrieën betreft maar ook wat de bouw-
teobniiek van de kunstvezelromp betreft. 
Het project omvat voor de drie landen 40 schepen 
dit will zeggen 15 voor Frankrijk en voor Nederland 
en 10 voor België. Daar ons tand 1/4 van de totale 
besteliliiing voor zijn rekening neemt, zal de Bel-
gii'sche Industrie 25% van het totale pakket uitrus
tingsstukken ileveren. 

Frankrijk : De Frar>se bijdrage zal bestaan uit de 
mijnenjaohtsonar. Tevens za'l ieder schip uitgerust 
worden met 2 PAP's [Poisson Auto-PropUlsé) even
eens van Franse makelij. 
De PAP is een miini-onderzeeboot met ingebouwde 
TV-camera, die draadgeleid tot boven de miijn ge
stuurd wordt. Hij ilaat toe de gedetecteerde mijn 
te verkennen op een Televisiescherm aan boord 
en deze eventueel te vernietigen door er een 
springlading naast te plaatsen. De PAP «s reeds 
in gebruik aan boord van onze mijnenjagers. Tevens 
wordt het schip uitgerust met een iiobt mechanisch 
veegtuiig om de veraokeringskabels van de veran
kerde mijnen door te snijden. 

Nederland : Nederiland van zijn kant zal ondermeer 
de dieselmotoren, de tandwielikasten, de schroeven 
en schroefassen leveren voor de 40 schepen. 

De " vorm " waarin de romp gegoten wordt. 

België : Wat de Belgische bijdrage betreft, deze 
bestaat hoofdzakelijk uit altenatoren van 250 Kw, 
de sitatisohe omvormers en de actieve roeren. 

Deze installaties worden gefabriceerd en geleverd 
door de Belgische imdustrieén. Het bijzondere van 
de altenatoren, die door turbogeneratoren worden 
aangedreven, is dat ze zeer licht zijn en op het 
bovendek worden opgesteld en dit om het geluid 
tijdens het mijnenjagen tot het minimum te beper
ken. De aktieve roeren van 110 Kw elk, te ver
zekeren tijdens de mijnenjacht. Het mijnenjagen 
kan slechts bij zeer lage vaart gebeuren. Doch bij 
kleine snelheden wordt het sturen bemoeilijkt van 
daar het aanwenden van aktieve roeren en boeg
schroef. 

Romp : 

Op dinsdag 20 december 1977 werd te Lorient in 
Frankrijk, op de marinewerf, prototype en tevens 
eerste schip voor de farnse marine op stapel gezet. 
De grote technische vernieuwing van dit schip 
behelst precies de bouw van de romp. Deze bestaat 
uit een samenstelling van glasvezel en polyester 
(G.V.R.) ook gewapend plastiek genaamd. 
Deze techniek wordt reeds toegepast voor de bouw 
van kleinere schepen, ondermeer voor jachten. 

PROGRAMIVIA : 

Daar deze nieuwe eenheden tussen de jaren 1981 
en 1986 in de vaart moeten komen om de bestaan-
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de imijoein jagers van de types MSHC ©n MS HO te 
vervangen, diienen de werkzaamheden vanaf vodgend 
jaar te starten. Zo wordt gepland dat de werfinfra-
struotuur eind 1979 zou voiltooid zijn. De bouw van 
de voirm voor de romp zou half 1980 moeten be-
èmdigd zijn will men ihet eerste schip nog dat
zelfde jaar op stapel zetten. In principe zuMen er 
vanaf 1981 twee schepen per jaar aan de Z&emaoht 
afgeleverd worden 

Op 9 januari j l . , had op de Marinebasis van Zee-
brugge, een intieme plechtigheid plaats, waarop 
Fregatkapitein R. Mathieu, aangesteld werd door 
Kapitein ter Zee (SBH) ir. E. POULLET,Commandant 
Groeperings Operaties, tot Commandant van de 
Marinebasis Zeebrugge. Bij dezelfde gölegenheid 
werden eretekens uitgerei'kt aan een aantal ver
dienstelijke onderofficieren en Jcwartiermeesters. 

Op deze " romp " op schaal 1/1 worden diverse proefnemin
gen gedaan. 

OPDRACHT : 
De oipdiraoht omvat ; Detectie, classificatie, locailisa-
tie en neutrailisatie van grondmnjnen en verankerde 
mijnen tot op een diepte van 80 meter. 

BEMANNING : 
De bemanoing zal bestaan uit : 
6 officieren 
17 onderofficieren 
22 matrozen. 
De schepen zuillen eohter een acoomodatie hebben 
voor 50 man. 

KARAKTERISTIEKEN : 
Lengte : 47,1 m 
Breedte : 8,9 m 
Diepgang : 2,45 m 
Waterverplaatsing 
Voortstuwing : - 1 
vaant 15 knopen 
- 2 actieve roeren van 110 Kw 
1 boegschroef van 1.00O Kg 
vaart O a 7 knopen. 

BEVELSOVERDRACHT MARINEBASIS ZEEBRUGGE. 

510 Ton 
diesel van 1400 Kw 

ZEEBRUGGE 
Zoals eik jaar werd de nieuwjaarsdrink aangeboden 
aan de H.H. Officieren door de Onderofficieren 
iwan NAVCOMZEB. 

Bij deze gelegemheid werd een geschenk aangebo
den aan de uittredende Korpsoverste Fregatkapitein 
iN evens. 

De Hoofdwapenmeestor overhandigde een extra 
grote boekentas in naam van de Onderofficieren 
van de Basis. 

Fregatkapitein Nevens onderstreepte de goede ver
standhouding en de medewerking van de onder
officieren gedurende zijn ambtstermijn te Zee
brugge en vroeg tevens dezelfde steun voor de 
imtredende Korpsoverste Fregatkapitein Mathieu. 

1MC. DEVOS G. OP RUST 
Eind 1977 heeft IMG. G. DEVOS de Zeemacht ver
laten. Zijn militaire loopbaan begon in november 
1945 toen hij zijn dienstplicht diende te vervuilen, 
maar het duurde tooh tot 1951 alvorens hij defini-
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1MC. G. DEVOS 

tief de grote stap zette. Tot 1961 was hij bij de 
reservedlenst Luchtmacht, maar de roep van de 
zee werd te groot en ultemdelijk belande IMC. 
DEVOS bij de Zeemacht, waar hij als echte zee
man onmiddellijk aan boord van de MSO's BREYDEL 
en VAN HAVERBEKE en zelfs aan boord van de 
legendarische KAMINA, dienst deed 
Zijn gezondheidstoestand liet echter niet toe ver
der In te schepen en de laatste jaren van zijn loop
baan werd hij dan ook onderrichter in de Nautische 
School. Aan IMC Devos, verliest de Zeemacht een 
goed en loyaal onderofficier. De redaktie Neptunus 
wenst hem nog veel sukses toe en nog vele jaren. 

ILV. L. GURDEBEKE 

Luitenant ter Zee leKL (D) 
Leon GURDEBEKE 
Op 19 januari j l . , tijden een zwaar verkeersongeval 
overleed Luitenant ter Zee leKI.(D) Léon GURDE
BEKE. 
Geboren te Brugge op 14 december 1930, werd hij 
eind 1950 reserveofficier bij het 41e Artillerie Regi
ment, waar hij onderlultenant benoemd werd op 
1 februari 1952. 
Na zijn miilltaire dienst engageerde hij zich vla het 
aanvullingskader en begon zo zijn miMltaire loopbaan 
als officier. In 1962, kwam hij over naar de zee
macht met de graad van Vaandrig ter Zee (Diens
ten) om in 1963 bevorderd te worden tot Luitenant 
ter Zee en tenslotte In 1968 tot Luitenant ter Zee 
1e Klas. 
Leon GURDEBEKE was een gekend figuur In de 
maritieme wereld van Oostende en Zeebrugge. Zijn 
plotseWng heengaan heeft velen met ontsteltenis 
vervuld. 
Aan Mevrouw Gurdebeke en de familie, biedt de 
redaktie haar zeer oprechte deelneming aan. 

OFFRE... ET DEMANDE 
Cette nouvelle rubrique a été créée è Ia demande d'un grand 
nombre de nos lecteurs. A partir ds ce numero, un chapitre 
y sera consacré dans Ia page INFO-MARINE - INFORESERVE. 
Chaque lectour de Neptunus qui Ie désire pourra Incérer une 
offre, une demande ou toute autre communiiation... et ceel 
grauitement. 

VRAAG... EN AANBOD 
Deze nieuwe rubriek wordt op aanvraag van heel wat lezers 
vanaf dit nummer een vast hoofdstui< in liet iiader in INFO-
MARINE - INFO-RESERVE. ledere lezer van Neptunus die een 
vraag, aanbod of mededeling heeft.komt hier aan bod... en 
dan nog wel gratis. 

AANBIEDING 
Volgende dubbele nummers van tijdschriften kurvnen 
bekomen worden bij : 
Divisieadmiraal (o.r.) L PETIJEAN 
Pnieeldreef 13 — 1710 DILBEEK 
WANDELAER & SUR L'EAU 
209 tot en met 214 
150 tot en met 261 
384 tot en met 353 
333 tot en met 336 
307 
THE BELGIAN SHIPLOVER (BNRA] 
No 152/153 
U.S. NAVAL INSTITUTE PROCEEDINGS 
No 614 (april 1954) tot en met 766 Dec 1966 
NEPTUNUS 
No 4 van 1955 
en een groot aantal nrs. van NEPTUNIA 
(Revue de l'Associatlon des amis du musée de la 
marine de Paris) 
SIRENE 

GEVRAAGD 
Divisieadmiraal (o.r.) L. PETITJEAN 
Prieeldreef 13 - 1710 DILBEEK 
zoekt volgende nummers van tijdschriften : 
WANDELAER & SUR L'EAU 
No 204, 206, 224, 269, 329, 346. 
MARINE (editie LONDON) 
No 11 van 1942 
No 3 van 1941 
No 4 van april 1944 
THE BELGIAN SHIPLOVER (BNRA) 
No 1 tot 113 
NEPTUNUS 
1955 No 6 
1956 No I tot en met 9 
1957 No 9 en 11 
1958 No 11 en 12 
1959 No 3 

AANVULLING 
Naar aanleiding van het artikel over de «Gandia» 
verschenen in het nr 168 van Neptunus, ik zou er 
nog het volgende willen aan toevoegen. 
De «Gandla» 9272 BRT gebouwd door Swan, Hunter 
en Wigham Richardson te Wallsend-on-Tyne in 1907 
als Arawa voor de rederij Shaw, Saviill & Albin 
Line. Het was een dubbelschroefschip, triple expan
sie machine van 5.000 PK snelheid 14 knopen. 90 T 
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kolen per dag. Accomodatie voor 44 passagiers in 
1e klasse, 70 in 2de en 200 in 3de klasse. Maiden
trip op 22-08-1907 van London via Kaapstad en Wel-
'lington. Tijdens de Eerste Wereldoorlog deed de 
Arawa, die zich bij het uitbreken in Nieuwzeeland 
bevond, dienst als troepentransportschip voor 
Nieuwzeelandse Soldaten. 

Op 3-5-21 opende ze de dienst tussen London & 
Nieuwzeeland via Panama. Op 25-5-28 maakte ze 
haar laatste reis, onder engelse vlag, op deze route. 
Werd in Oktober 1928 naar Duitsland verkocht, nl. 
aan Arnold Bernstein voor £ 23.500 en herdoopt in 
Königstein. In 1937 werd Bernstein als niet-Arier 
gevangen genomen en was men verplicht de dienst 
te staken tussen Antwerpen en New-York. Bern
stein had in 1934 na overleg jnet de Britse regering 
en in samenwerking met de Amerikaanse Trust-
maatschappij de Red Star Line overgenomen De 
schepen van Bernstein werden door de HoJiand-
Amerikalijn gekocht, waartoe de Pennland en Wes-
ternland behoorden. De andere, waaronder König
stein, meer dan 30 jaar oud voor E 20.000 voor 
sloop aan de Firma Van Aeyghen Frères te Gent 
verkocht. 

Men was al met de afbraak begonnen toen op 
3-9-39 de WO II uitbrak. De werf verhuurde het 
schip na het wat te hebben opgeknapt a/d CMB, 
die het als Gandia in de vaart bracht. 

Toen het schip op 12-1-42 met het konvooi ON56 uit 
Liverpool met bestemming St.-John's vertrok be
stond de staf uit : 
- Kapitein Maurice Potie 
- Eerste Stuurman Albert Hubert 
- Tweede Stuurman Francois Lardinoy 
- Derde Stuurman Lionel De Saegher 
- Vierde Stuurman Albert Swartvaeger. 

Verder waren er 74 opvarenden van 20 verschillende 
nationaliteiten. Toen het schip op 22-1-43 om 22.21 u. 
op 42.45N - 53.0OW getorpedeerd werd door de 
U-135 onder bevel van Kapitan-Leutnant Friedrich 
H. Praetorius waren er 49 overlevenden; waaronder 
28 in de reddingssloep Nr 4 o.l.v. leSt. A. Hubert 
21 in de reddingssloep Nr 2 o.l.v. 2e St. F. Lardinoy 
Na 26 dagen bleven er van sloep nr 4, vier man over 
Na 14 dagen bleven er van sloep nr 2, tien man over. 
De vier man waren matroos P. Michielsen die later 
aan boord van de Carlier op 11-11-43 ten onder 
ging. 
Bootsman Albert Wanders, later werd hem een 3e 
torpedering eveneens noodlottig. 
De heer A. HUBERT is thans Beheerder-Direkteur 
van de CM.B. en in 1975 uitgeroepen tot maritieme 
man 1975. 
De heer A. Swartvaeger is thans bediende op het 
zeestation van de G.M.B. 
De beveihebber van sloep nr 2, 2de stuurman F. 
Lardinoy is nu direkteur van een Antwerps sleep 
& bergingsbedrijf. 
De U-135 werd later op 15-7-43 tot zinken gebracht 
o.l.v. Oberleutnant Otto Luther. 
Ik hoop dat deze aanvullingen zullen bijdragen tot 
een betere kennis van de geschiedenis van onze 
zeelieden tijdens de tweede wereldoorlog. 

C. DECERCQ 
Koninklijke Baan 31 
8470 DE PANNE. 

bibliografie 
ODE AAN OOSTENDE 
Eind december 1977 verscheen het album ODE 
AAN OOSTENDE.. Dit is een bijzooder boek van en 
voor mensen, die houden van Oostende. 
Ode aan Oostende is ontstaan uit een verzameling 
citaten bijeengebracht door John Gheeraert. Daarin 
komen veel namen voor uit de wereldinteratuur. 
Allemaal mensen, die eenmaal of vaak in Oostende 
zijn geweest. In zeer korte tekstjes, in enikeie zin
nen of met een heel gevolg van voizinnen hebben 
zij poëtisch, romantisch of zelfs vrij nuchter laten 
blijken hoe zij te Oostende leefden «tussen ver
wondering en bewondering». Vlak voor een korte 
vakantie naar het zuiden van Frankrijk, kreeg Reg-
nier De Herde deze map met citaten in handen. 
Gezeten in een sneile trein - terwijl het Franse 
landschap aan zijn vensters voorbijgleed, haeft deze 
man, die zijn dagen verdeelt tussen zijn viJia in 
het Waasilarrd en zijn kantoor te Oostende, deze 
citaten gelezen... en er zich door laten inspireren. 
Een zomer lang heeft hij geluisterd naar dit koor 
van beroemde stemmen dat deze Ode aan Oostende 
zong, ieder in zijn eigen taal, ritme, voiume en 
kleur. Deze ganse zomer lang hebben die stemmen 
hem geïnspireerd tot het maken van ruim honderd 
pentekeningen en een hele reeks schilderijen. Nage
noeg al deze tekeningen en 17 schiilderijen in vier
kleurendruk vormen samen met deze citaten een 
uitzonderlijk mooi album ; Ode aan Oostende. 
Hugo Brutin schreef een inleiding, die ook in het 
Frans, het Engels en het Duits weird vertaald en 
'die op haar beurt een Ode aan Oostende is. 
Het Album Ode aan Oostende is opgezet om in 
llengte van jaren te getuigen van een fijnzinnige 
manier van «houden van Oostende». 
Voor nadere inhchtiogen : 
Jan de Groeve, 
Postbus 128 - 8400 Oostende 
Tel. : (059) 7028 14 

EVH 

bibliographie 
Nicole NEALEY - VAN DE KENGKHOVE, 
Sept fois Ie tour du Soleil; 
Editions du Pen Duick 
1968 : En plein hiver, Nicole Van de Kerckhove. 
23 ans, appareille de NIEUPORT a bord de son 
petit cötre de 9 m. ESOUILO. 
1975 : Mariée et mère d'une mignonne petite fille, 
Nicole amarre son voilier a NIEUPORT, après un 
tour du monde de 7 ans. 
«Sept fois Ie tour du soleil» est la merveilleuse 
histoire de ce tour du monde, c'est un hublot grand 
ouvert sur Ie large, les lies et la vie; c'est un 
hublot par lequel il fait bon l'alizé. 
Simplement et sans vantardise ni descriptions tapa-
geuses, Nicole nous emmène tantót aux GALAPA
GOS, tantót sur les atolls du PACIFIOUE ou sur Ie 
pont de l'ESOUILO battu par un grain blanc 
Le texte est plein de poésie, il s'en dégage une 
fraïcheur et une sensibilité qui ne peuvent laisser 
le lecteur indifférent et c'est avec regret, qu'au 
terme de 271 pages, on referme ce livre sur cette 
«Tranche d'une vie». 
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Les photographies et illustrations de l'auteur sont 
tres bien choisies et mises en pages ce qui ajoute 
encore a la qualité de eet ouvrage. 
II n'est nulJement nécessaire d'etre «du métier» 
pour lire ce récit, c'est un livre avant tout humain 

Monsieur G. ROETS, de Gand, l'heureuxgagnant du prix de 
Sa Majesté Ie Roi. 

1.600 invites étaient réunis dans les belles salles 
décorées du Casmo d'Ostende pour Ie 12ème bal de 
Gala de la Force Navale organise au profit des 
oeuvres sociales de l'association d'entraide de la 
Force Navale. 

Un évantail de splendides uniformes et de merveil-
leuses robes de soiree donnait a l'ensemble une 
atmosphere féérique. 

Avec trois orchestres . . . "Jean Jacques and his 
Singmg Girls" qui est I'orchestre du Night Club 
du Casino, nos propres garpons «The Blue Mariners» 
qui, cette fois en formation Big Band, ont été par-
ticulièrement brillant sous la direction du souschef 
de musique IVIaurice Pauwels et pour finir I'orches
tre renommé de la BBC "The New Million Airs Or
chestra and Singers" sous la direction de Nat Whit-
worth sans oublier le diskjokey du "Studio Barcka" 
pour les jeunes. 

Pour gagner de la place et assurer une organisa
tion impeccable, la tombola géante avait été dé-
placée vers la salie de lecture. L'expérience des 

et les evocations techniques sont toujours suffi-
samment claires pour être comprises de tous. 
Un excellent livre, qui plaira et, qui sait, éveillera 
peut être des vocations de navigateurs hauturiers 
parmi ses lecteurs. 

P. BENOIT. 

Une salie comble et beaucoup d'ambiance. A droite, le 
Professeur Docteur Descamps, Consul de France a Ostende. 

autres années, l'aide regue, une "meute" de gentil-
les Damars et l'ceil de lynx du Capitaine de Cor
vette Daelemans ont contribué au bon déroulement 
des operations pour contenter chacun. 

C'est vers quatre heures du matin, alors que la 
salie était encore bien remplie, que I'orchestre 
s'arrêta et que l'on délaissa la piste. 

Le Vice-Amiral Van Dyck, Chef d'Etat-Major de la 
Force Navale et Président de l'association d'en
traide de la Force Navale, f i t alors un joyeux clln 
d'ceil au Capitaine de Vaisseau A. Schlim, Prési
dent du comité du bal et responsable de toute l'or-
l'organisation, pour le féliciter de "son" bal. 

Faisons remarquer ici que le benefice integral de 
cette soiree sera consacré aux oeuvres sociales 
de l'association d'entraide de la Force Navale et 
saviez qu'en 1977 plus de 1.500.000 Fr.ont été donné 
aux moins favorisés de nos families de la Force 
Navales? Montant que le bal ne peut couvrir a 
lui seul. 

VEREIMIGIIMG H U L P B E T O O N 

A S S O C I A T I O I M D 'E IMTRAIDE 

DOUXIEME BAL DE GALA DE LA FORCE NAVALE, UN SUCCES. 
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OFFICIERS DE RESERVE DE LA FORCE NAVALE 

N.C.S.O., EEN AKTIEVE RESERVEDIVISIE 

Onze Zeelieden behoren tot 
wat de Engelsen 
. SILENT SERVICE • 
noemen. Zij behoren tot 
de besten onder ons, en 
hun vak Is een van de mooiste 
op deze wereld I 

De snelle industrialisatie waarmede de laatste 100 
jaar de blanke bevolking van het Noordelijk Half
rond werd geconfronteerd, ]igt ongetwijfeld aan de 
basis van het hoge levenspeil dat heden door Euro
peanen en Amerikanen is bereikt. 
Anderzijds blijkt dat het behoud van de welstand 
lin deze geïndustrialiseerde landen, in hoge mate 
afhangt van de beschiikbaarheid van energie, een 
begrip dat de jongste jaren voortdurend aan de 
orde IS geweest. 

Nu is bet zo dat onze Westerse Wereld intake 
energievoorziening nog steeds in belangrijke mate 
aangewezen is op aQsrdiolieprodukten. Beilangrijk is 
te beseffen dat deze produkten dienen linge^voerd 
over lange afstanden. Naast de pijpleiding blijft de 
tanker de meest voor de hand liggende aanvoer-
middiet. Dit is een eerste aspekt dat de vitaliteit 
van een goed uitgeruste (en zo modSg beschermde) 
handelsvloot aantooint. 
Van even giroot belang voor de Westerse Wereld, 
is zeker ook de beschiikbaarheid van de grondstof
fen. 
Voor wat betreft de landbouwprodukten - grondstof
fen (zowel industriële als aiimentaire), weten we 
dat de vraag naar deze produkten vooral bepaald 

wordt door de evo'lutle van de weireldbevolking, 
waarbij het belang van het welvaartpei'l en van de 
Heef- en overlevingscriteria zeker niet uit het oog 
mogen verloren worden. 
Tenslotte is er de behoefte aan mioeiraile grond
stoffen, bestemd voor verwerking in de industrie, 
waarvoor de markt bepaald wordt door de ekono-
mische toestand, welke men zou moeten plaatsen 
in het kader van de zo moei'lijk te vinden «NIEUWE 
EKONOMISCHE ORDE» (Noord-Zuid dialoog). 
Daar de vindplaatsen van de minerale grondstoffen 
meestal niet overeenkomen met de verbruiks- of 
vewerkingspoilen, kan de BEHOEFTENEVOLUTIE ge
hinderd en/of bepaald worden door politieke ver
houdingen, spanningen en konflikten tussen ver-
schiillende landen. 
Geen enkel iland ter wereld, ook de Sovjet-Unie 
met, kan binnen de grenzen van zijn grondgebied 
alle nodiige energiebronnen, grondstoffen of land
bouwprodukten vinden om zijn ekonomische ont-
wikkeJing te verzekeren. Bijgevolg kan geen enkel 
land zich ontdoen van de diensten door de zee 
geboden voor de aanvoer van de ontbrekende basis
elementen. 
Het maritiem vervoer, verzekerd door de koopvaar-
dijscihepen, behoort tot de grote ekonomische kate-
gorie der diensten, in die zin dat het zelf geen 
produkten voortbrengt, maar door zijn aktiviteiten 
deze voortbrengst mogelijk maakt. Uit ekonomisch 
oogpunt blijkt voor massatransport over grote af
stand, de scheepvaart - met uitzondering van de 
pijpleiding - nog steeds HET aangewezen middeil 
te zijn. 
Door deze realiteit in te ziien, Is meteen het belang 
voor de vrije wereld aangetoond van de veiligheid 
op de regelmatige verbindingswegen ter zee, te 
weten de zeeroutes. 
Niet alleen de aard van de routes, maar ook de 
verkeersdichtheid - welke de laatste jaren sterk is 
toegenomen - is van het grootste belang. Beide 
worden sterk beïnvloed door de ekonomische be
hoeften, welke op hun beurt bepalend zijn voor de 
aard van de vracht, (stort- of stukgoederen), en de 
aard van de dienst (lijndienst of wiilde vaart). 
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Het is vrij evident dat in een periode van spannimg 
(welke in het kader van een ekonomische knisis-
beheersing zou kunnen geplaatst worden), bij oor
logsdreiging, laat staan im oorlog, de liigging van 
deze routes, hun gebruik en hun veiligheid sterk 
zouden kunnen gestoord worden. 

Aldus krijgt het mairitiem transport een heel bij
zondere linhoud in het kader en de kontekst van 
een oorlogsekonomie, waarbij een aantal aspekten 
naar voren treden, als daar zijn : 

- de «FLEXIBLE RESPONSE»-strategie door de NAVO 
voorgehouden; 

- het Belgisch lidmaatschap in de NAVO; 
- het beheersaspekt van het koopvaardijschip; 
- de belangen van de eigenaar/reder; 
- de aanverwante regeringsorganen; 
- het partikulier statuut van het schip. 

De vrije concuirrentiiie welke op zee bestaat tussen 
de Vlaggen van de ganse wereld, maakt van de 
koopvaardij een industrie zonder grenzen, indien 
in periodes van welvaart hot streven zich richt op 
betere winst, dan zal dit in tijden van spanning, 
krisis of oorlog, omgezet worden in een streven 
naar overleven. Dit betekent dat de bevoorrading 
van het kontinent een heel bijzondere aandacht 
verdient. Niet allleen voor de burgerbevolking is de 
bevoorrading van vitaal belang, maar ook een leger 
kan niet leven, strijden en overwinnen zonder be
voorrading. Welke ook de aard was van de bevoor
rading of van de grondstoffenaanvoer bij de ge
beurtenissen van 1939-45, toch waren de bijzonder
ste vrachten, vervoerd door de Belgische koopvaar
dijschepen, bestemd voor legers, oorlogsvloten en 
f>et hinterland. 

In 1976 verklaarde GeneradI HAIG (SACEUR) tijdens 
een colloquium in West-Duitsland : «Belangrijker 
dan concertatie of ontspanning is dat het Westen 
bewust wordt van de dreiging welke de miilitaire 
wereldmacht van de Sovjet-Unie betekent». 

Gedurende de (laatste tien jaar ontplooide deze 
laatste macht zich als een supermacht met im
perialistische neigingen, waarmede de Westerse 
Wereld zal moeten rekening houden. Uitspraken 
gedaan door GORSKOV en GRETCHKO wijzen er op 
dat sinds enkele jaren de Sovjet-Unie afstand deed 
van zijn defensieve maritieme politiek om zijn in
vloedssfeer uit te breiden over de ganse wereld. 
Hieruoor wordt plots de dreiging niet meer beperkt 
tot het door de NAVO begrensd gebied, maar strekt 
zich uit tot elke zone welke voor de vrije wereld 
ook maar enige ekonomische inhoud heeft. 

Daar bij de oprichting van de NAVO (1949) de in
vloedssfeer begrensd werd door de Kreeftskeer
kring en de Steenbokskeerkring, ligt het voor de 
hand dat de kwetsbaarheid van het maritiem ver
voer intussen enorm is toegenomen, vooral in 
verband met het vrijwaren van de routes langs-
fieen de Kaap De Goede Hoop. Om dit in te zien vol
staat het aan te stippen dat, voor Europa en de 
Verenigde Staten, de oliebevoorrading respektieve-
lijk voor 90% en 37% afhankelijk is van aanvoer 
via de Kaap. 

Anderzijds is er een recente uitspraak van Admiraal 
KIDD (SACLANT), welke luidt als volgt : «De NAVO-
grens ligt aan de Kreeftskeerkring. Een uitbreiding 
naar het Zuiden is louter politieke spekulatie». Dit 

'laat ons toe met aandrang en voiMe aandacht onze 
blik te richten op de Noordzee, geiegen binnen het 
NAVO-belangstelilingsgebied. 

Een van de essentiële doelstellingen van de NAVO, 
eigen aan het Handvest van de Verenigde Naties, 
is de bescherming van de beschaving, niet alleen 
door middel van noodzakelijke militaire maatrege-
||en, maar ook door samenwerking op politiek, eko-
nomisch, sociaal en kuitureel vlak. 

Het artikel 6 van de Noord-Atlantische Verdrags
organisatie biedt el'ke lidstaat de mogelijkheid bij 
konflikt het maritiem transport in het kader van de 
NAVO de hoogste bescherming te bieden. 

Een iillustratie van het belang van deze aangelegen
heid, is de uitspraak van Admiraal ZUMWALT. Hij 
zegt dat de transoceaanroutes fundamenteel deel 
uitmaken van de NAVO-Plannen, en dat de slag-
vloot aile voorrang dient gegeven te worden om de 
konvooibowegingen die nodig zijn voor de materi-
aalaanvoer bij de initiële verdediging van Europa, 
met de meeste waarborg te verzekeren. 

Wetende dat de Sovjet-Unie alle zeeroutes beheerst 
ilangs dewelke Europa wordt bevoorraad in grond
stoffen en aardolie, spreekt het vanzeif dat de be-
verhging van deze routes de hoogste voorrang dient 
te genieten. 

Uit wat voorafgaat kan men besiluiten dat uiteinde
lijk de aard van de vracfrt, meer dan het transport
middel, van overwegend belang is. Dit vereenvoudigt 
de probleemstelling zeker niet. Inderdaad, de aard 
van het vervoerde goed, de vaak wisselende soor
ten grondstoffen, de energiebronnen, de diversiteit 
van industrieën en afgewerkte produkten, kv.'nnen 
in een zo snel veranderde wereld moeiiijk in een 
konstante relatie met elkaar staan. Dit maakt met
een elke toekomstvoorspelling uiterst moeilijk. 

Even gewaagd zou het zijn enige prognose naar 
voren te brengen over de capaciteit en het aantal 
schepen in de komende jaren. Inderdaad kunnen 
nieuwe opvattingen bij de scheepsbouw en bij an
dere transporttechnieken, deze voorspellingen ge
voelig en vrij snel in de war sturen. 

Op dit ogenblik betekent dit alles konkreet voor de 
EEG, welke mag beschouwd worden als een van de 
bijzonderste industriële ekonomieèn ter wereld, dat 
er in de kanaalzone (hetzij op zee, hetzij in de 
havens) permanent duizende schepen van diverse 
vlaggen aanwezig zijn. Deze specifieke trafiek ver
tegenwoordigt meteen honderde miljoen ton per 
jaar, hetzij meer dan één derde van de wereldtra
fiek. Alleen al deze densiteit van schepen m deze 
zone laat toe te begrijpen dat bij dreiging of kon-
flikt een veilige vaart alleen kan verzekerd worden 
langs aangewezen routes onder kontrole van de 
NAVO-autoriteiten. 

Het is dus noodzakelijk dat oorlogsschepen zullen 
moeten zorgen voor o.m. de bescherming van koop
vaardijschepen, zoals dit gebeurde door de Neder
landse Koninklijke Marine tijdens de Spaanse Bur
geroorlog 1936-37, en waarbij pantserschepen, 
kanoneerboten en onderzeeërs in de Straat van 
Gibraltar een duizendtal schepen escorteerden, 
aldus de veilige bestemming van miljoenen ton 
scheepsruimte mogelijk makend. Hierbij dient op
gemerkt te worden dat voor Nederland de koop
vaardij nagenoeg aan de nationale behoeften vol
doet, waardoor de militaire inspanningen in een 
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evenwichtige verhoudiimg staan tot de te bescher
men maritieme belangen. Plaatst men daarentegen 
onze Belgiische koop^^aardlij in bet kader van de EG, 
dan stelt men vast dat de zeevaart 'silechts een 
onderdeel van de handelsakkoorden liis, en dat 
sli&ohts ongeveer 5% van de buitenilandse handel 
onder Belgische vlag wordt vervoerd. Ook voor 
andere landen, behorend tot de NAVO, is de kloof 
tussen enerzijds buitenlandse handd en anderzijds 
de capaciteit zeer groot. 

Oit betekent dat wij voor onze ekonomie beroep 
moeten doen op vreemde vlaggen, wat voor gevolg 
'heeft dat onze mliliitai're inspanningen niiet aiUeen 
mogen bepaaild worden door ons beperkt aantal 
Belgische koopvaardijschepen, maar dat deze in
spanningen ruimer moeten opgevat worden in de 
geest van de Vrije-Wereldekonomie in het kader 
van de NAVO. 

Reeds in 1948 werden de taken van de Belgische 
Zeemacht in verband met de bescherming van de 
koopvaardij uitvoerig omschreven. Het onlangs ver
schenen «WITBOEK VAN DE BELGISCHE LANDS
VERDEDIGING» stelt nogmaals, rekening houdend 
met de huidige toestand, de opdiracht van de Bel
gische Zeemacht duidelijk : de koopvaardij tegen 
onderzeeboten beschermen, koofwaardijwegen als
ook kustzones en de vaarzones van de havens tot 
de hoge zee vrijwaren. Ondanks de besnoeiingen 
lin de budgetten van de Zeemacht ten opzichte van 
bet Bruto Nationaal Produkt, en onafgezien van de 
bouw van de vier fregatten en de geplande mijnen-
jagers, zal onze Zeemacht haar verpliiohtingen in 
het kader van de NAVO kunnen nakomen. 

Het vooralen van een bescherming voor de koop
vaardij, betzij onder de vorm van escorte, hetzij 
onder de vorm van mijnenjacht of andere middelen, 
zal in belangrijke mate bijdragen tot wederzijdse 
toenadering en waardering Koopvaardij-Zeemacht. 
'Meer dan voorheen bestaat er begrip voor elkan
ders stru'kturen en bedrijrs- en werkingsvoorwaar
den. Een begrip dat in de toekomst zou kunnen op 
de proef gesJeJd worden. 

In die geest werd op 5 februari 1976, op initiatief 
van Vice-Admiraal J.P.L. VAN DYCK, Stafchef Zee
macht, op de Staf van Brussel een vergadering 
belegd onder het voorzitterschap van 1LV BENOIDT, 
ZS3/NCS0, waarop ogere Reserve-Officiren uit
genodigd werden om een kern op gang te brengen, 
met als doel een autonome NCS (Navale Control 

of Shipping) - Organisatie op te bouwen, en dit 
uitsluitend samengesteld uit Reserve-Officieren. 

Onder de energieke en kundige leiding van FKP(R) 
C. VAN AVERIVIAET hadden de werkzaamheden na 
enkele weken dermate vorm gekregen dat ze Vice-
Admiraal J.PJL. V A N DYCK toelieten op 3 maart 
1976 het orgaan DIV.NCSO/R te officialiseren en 
zijn opdracht vast te lieggen : 

- op peiil houden van reeds gevormde NCSO's; 

- D e NCS Oefeningen voorbereiden; 

Aamleggen en onderhouden van kontakten met 
alle mi'litaire en burgerlijke overheden die het 
maritiem transport in ooriogstijd onder zich 
hebben. 

De bedoeling van de huidige staf D IVJNCSO/R 

FKP(R) C. VAN AVERMAET COMDIV 
FKP(R) H. VANVYVE CEMDIV 
FKP(R) P.IVIOZIN DIREKTEUR OER STUDIES 

is de know-how in de Belgische NCS-wereld op te 
frissen en up^:o date te houden ten einde havenbe-
wegingen, routeringen, konvooiorganisatie, taktische 
bewegingen en verbindings procedures van alle ge
allieerde kooipvaardijschepen in het kader van de 
NAVO op de meest veillige en efficiënte manier te 
kunnen verzekeren. Hoe de organisatie aan haar op
dracht beantwoordt, blijkt uit het schrijven dat Vice-
Admiiraal J.P.L. VAN DYCK op 25 mei 1976 richt aan 
de COMDIV, en waarin men leest: «Ik houd er aan 
U, alsook Uw Staf, geluk te wensen voor het in wer
king stelilen van Uw eenheid, waar ik groot beiang 
aan hecht, gezien bet zeeverkeer in oorlogstijd 
grotendeels door Reserve-Officieren woirdt verze
kerd. Eens te meer bewijst de Reserve dat men 
op haar beroep mag doen». 

Na onderzoek van ihet jaarlijks aktiviteitsrapfxirt 
verneemt de D I V J N C S O / R nog : 

«J'y relieve avec plaisiir l'intérêt susoité parmi Ie 
cadre des OR et Ie succes qui s'en est suivi. II 
m'est agréable de vous félioiter pour Ie travaii ac
compli; puis-je vous demander de bien vouloir faire 
part a tous vos officiers de ma satisfaction pour 
J es prestations exeoutées en 1976». 

getekend Stafchef Zeemacht, Vioe-Admiraal 

J.P.L. VAN DYCK. 
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Hieruilt blijkt dat bij deze gelegenheid aHe Reserve-
Officieren «Members of the NCS/R team» dienen 
te worden vermeid voor hun persoonilijke getrouw
heid en toewijding gedurende de periodes 1976-77. 
Tevens betekent dit een waarborg voor de verdere 
samenwerking in het belang van een degeiliiijke spe-
cialiisatie, m het belang van onze Zeemacht ©n van 
de Natie. 

Warden we op een bepaalde dag geconfronteerd 
met incidenten, al dan niiet van klassieke aard, mo
gelijks bij verrassing, algemeen of beperkt, dan 
dienen de maatregelen getroffen te worden om de 
kwetsbaarheid zowel van de alleenvarende als van 

de konvooivaren de sohepen of van de vfsserijvloot 
tot een minimum te beperken. 
Om deze maatregelen efficiënt te kunnen treffen 
volgens een gemeenschappelijke gedragslijn, moe
ten de nodiige prooedures en toepassingsmodalttei-
teo aanwezig zijn, gekend zijn, en geëerbiiedjgd 
worden. 
Voorkomen dat dit gebeurt op grond van foutere 
iimprovisatie is het antwoord van de DIV.NCSO/R 
op dit probleem. 

Namens Staf DIV. NCSO/R 
C. VAN AVERMAET 
FPK.(R) COM. 'DIV. NCSO/R 

BENOEMINGEN NOMINATIONS 

De res e rveoffi eieren, hierna vermeld werden op 26 
DEC 77 benoemd tot de graad van reservefregat-
kapitein. 

Les officiers de réserve, mentionnés ci-après, sont 
nommés au grade de capitains de frégate de ré
serve a la date du 26 DEC 77. 

VAN PAEPEGHEM P. 
VYNCKIER J. 
LOONTJENS J. 
PERSOONS J. 
MAERTENS de NOORDHOUT C. 
VANLAER A. 
VAN DAM ME A. 
DORSIMONT M. 
MASURE D. 
MOULART P. 
PECKSTADT C. 
POCHET 
STRAGIER C. 
GEZELS R. 
LEULIER J. 
VANMULLEM J. 
ANRIJS H. 

De reserveofficieren, hierna vermeld werden op 27 
DEC 77 in de hogere graad benoemd. Zij nemen 
anoienniteitsrang op de naast hun naam vermelde 
datum. 
Les officiers de réserve mentionnés co-après ont 
été nommés au grade supérieur Ie 27 déc. 77. lis 
prennent rang d'ancienneté è la date en regard de 
leur nom. 

Benoemd tot reserveluitenant ter zee 1ste klas. 
Nommés au grade de lieutenant de vaisseau de 
lére classe. 

VAN ESSCHE R. 
MONSEUX J. 
WILLOT P. 
BERCKMOES E. , , 
CASTER MANS M. 
CASSART I. 
DE DEYNE E. 
VAN ROMPU R. 
RIBBENS L. 

DUYCK R. 
DEHOUX O. 
BONNE T. 
Van OUTRYVE d'YDEWALLE R. 
BROOS A. 
PERNEEL B. 
DUPONT J. 
BINDELS E. 
VANDENBERGH P. 
GEERINCKX M. 
de THIBAULT de BOESINGHE P. 
LAFOSSE P. 
VAN DER LINDEN D. 
DE PRETER J. 
THIRIFAY M. 

Benoemd tot reserveluitenant ter zee 
Nommés au grade de lieutenant de vaisseau 

DE SMEDT P. 
VANDERYCKEN J. 
GELADI R. 
CHAUDOIR H. 
DUBOIS V. 
VANDEN AUWEELE M. 
MONTENS K. 
CNOPS A. 

Benoemd tot reservevaandrig ter zee 
Nommés au grade d'enseigne de vaisseau 

ANSIAUX P. 
VANDENBOSSCHE C. 
FRANCKEN M. 
CLAUS E. 
CARTON C. 
PAPROCKI P. 
DE LOBEL W. 
BOUCHEZ C. 
RULMONT A. 
CLOSSET R. 
DAENE R. 
PITANCE M. 
STIERS P. 
VAN LAERE W. 
BERNAERT R. 
VAN LIER E. 
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Fregatkapitein CR) VANVYVE 

Op 31 januari j l . overleed ten gevolge van een ver
keersongeval onze gewaardeerde medewerker FKP 
(R) HUBERT VANVYVE, CEMDIV. van de OIV. NCSO 
- R. 

Reeds van in het begin is hij intensief betrokken 
geweest bij de aktiviteiten van de DIV. NCSO - R, 
en zijn enthousiaste inzet heeft in ruime mate bij
gedragen tot de sucoesvoHe ontpilooiing van onze 
eenheid. 

In diverse nationale en internationale oefeningen 
heeft FKP (R) H. VANVYVE steeds blijk gegeven 
van een grote deskundigheid op het vlak van de 
Naval Control of Shipping. 
Zijn heengaan iaat dan ook ©en grote leemte achter. 

ASSOCIATION NATIONALE 
DES ANCIENS DE LA FORCE NAVALE A.S.B.L. 

NATIONALE VERENIGING 
DER OUDGEDIENDEN VAN DE ZEEMACHT V.Z.W. 

OUDGEDIENDEN ZEEMACHT GENT EN OMGEVING 

Jaarprogramma 1978 

Ter gelegenheid van een der laatste vergaderingen 
in 1977 werd het programma voor 1978 samenge
steld. Het is zo uitgebreid en gevarieerd dat er iets 
is naar ieders gading. 
4 maart 1978 : Algemene vergadering in het nieuw 
'lokaal «TUL», Klinkkouterstraat, 70 te St.Amande-
berg. 
14 april 1978 : Tapbiijart wedstrijd «Café Tijl». 
27 mei 1978 : Geleid bezoek aan het «Pentagon». 

3 juni 1978 : Reis per bus naar dierenreservaat te 
Bellewaarde (leper) 
17 juni 1978 : Retstocht. 
10 september 1978 : Voettocht Krekenroute. 
14 oktober 1978 : Bal in de «Hollain Kazerne» met 
het Orkest «The Blue's». 
4 november 1978 : Diawedstrijd in de «Tijl» - on
derwerp Watermolens, windmotens en kermismo-
lens. 
24 november 1978 : Carambolwedstrijd «Café Picar-
die». Burgstraat 59 Gent. 
2 december 1978 : Klaasfeest «Café Tijl». 

'T JACHTHUIS VAN EVERSAM 

EVERSAMSTRAAT, 2 

STAVELE 057/40 01 28 

Gelegen " bachten de kupe" In een 
bijzondere rustige omgeving - Speciali
teit van geroosterde vis* en vleesgerecli-
ten op HOUTVUUR — Wild vanaf 28 Juli 
Tijdens het week-end, tafels voorbehouden — Enig Jaehtdecor — Alle dagen open gedurende Juli en Augustus 

Sitae, " bachten de kupe " dans un environnement reposant — Specialité de grillades, de vlande et de poisson, au feu de BOIS 
Gibier i partir du 28 JUILLET — Réserver vos tables en week-end — Cadre de chasse unique — OUVERT tout les Jours 
pendant Julllet et Aóut 
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DE NEUTRONENBOM 

Door Luitenant ter Zee 1ste klas VAN DEN ORIESSCHE A. 

De auteur van diit artikel lis Dekofficier bij de Zee-
maoht, gesipeoialiseend in de nudieaiire, biologische-, 
chemische verdediging, en in brandbestrijding. 
Hij heeft zijn opleiding genoten in «L'EcOle de 
Séourité» te CHERBOURG, de «SchoOl van de Ci
viele Bescherming» te FLORIVAL en de «Nato 
Weapon Sohool/United States Army School Europe» 
lin OBERAMIVIERGAU. 

Sedert een aohttall maanden wordt, langs de nieuws-
mediia, een stroom van informatie op ons afge
vuurd over de meutronenbom. Wellicht begint het 
moeCIIiijk te worden om zich uit deze overvloed 
aan inilfchtingen een duidelijk beeld te vormen over 
wat diit wa[>en eigenlijk is, en welke de gievolgen 
kunnen zijn op mülitair en politiek gebiied. Wij ho[>en 
dat dit artikel U eniige klaarheid brengt en U toe-
ilaat een nuchter standpunt in te nemen over een 
zaak die ons allien aanbelangt. 

Wij weten dat bij een kernontploffiing, door spilit-
sing of versmelting veranderiog optreedt in de 
atoomstruktuur van de ontploffingsstoffen. Het mas-
saverliiies wordt omgezet in energie, en deze zeer 
grote hoeveelheid energie konrrt vri j iin een nïinimum 
van tijd. 

Bij kernsplitsing worden zware kernen van U235 
of Pu 239 beschoten met neutronen, bij dit proces 
ontstaan splitsingsprodukten, energie en neutronen. 
Wanneer een thermofusie, d.w.z. een versmelting 
van lichtere kernen tot zwaarde«ie, plaats heeft 
ontstaan er fusieprodukten, energie en neutronen. 

Bij een kernsplitsing is men enerzijds 'beperkt door 
bet feit dat er een kritische massa nodig is om 
de kernreaotie op gang te brengen, anderzijds is 
een temperatuur vein 50 miiljoen tot 400 miiljoen 
graden Celsius en ean bepaalde druk nodig om de 
thermofusiie teweeg te brengen. Het bereiken van 
zo'n temperatuur is sltechts mogelijk bij middel van 
een kernsplitsing; dit verklaart waarom er een 
splitsingswapen nodig iis om een thermonuoleair 
wapen tot ontploffing te brengen. 

De neutronen diie vrijkomen bij een kernsplitsing 
of -fusie, en hierom gaat het bij de felbesproken 
neutronenbom, zijn verschiililiend. Deze die vrijkomen 
bij een kernspliteing zijn traag, d.w.z. met relatief 
weirtg energie en doordringingsvermogen. De neu
tronen diie ontstaan bij een kernfusie zijn snelile 
neutronen, dragers van veel energie en uiteraard 
groot doordringingsvermogen. 

Na deze inleiding kunnen wi j de soorten kernwa
pens op een rij zetten. Vooreerst de twiee klassieke 

soorten, het atoomwapen dat op spllitsing berust, 
en het thermonuoteair wapen (waterstofbom) dat 
berust op kernfusie. Teneinde betere resultaten te 
bekomen werden uit deze wapens de F.F.F.-wapens 
en de E.R.-wapens ontwikkeld. Bij het ingewiikkeild 
F.F.F .-wapen gebeurt achtereenvoligenis splitsing, fu
sie, splitsing. Deze combinatie laat toe zoveel mo
gelijk spliijtmateriaal te verbruiken. 

'Heit E.R.^«aipen lof kernwapen miet verhoogd stna-
lingseffect 'is een fusiiewapen, waarbij door het 
toepassen van bepaalde werknr»ethodes, de nadio-
acti'eve straling vermeerdert en alle andere effecten 
verminderen. Dit E.R. wapen is nu de neutronenbom, 
kortweg de NB gervoemd. 

De NB is dus absoluut geen nieuw wapen, het is 
een veribeterd kernwapen. De uitwerkiir>gen van een 
iNB en een 'klassiek nuol'eair wapen zijn dezelfde, 
op de kwanitJteiten na. Bij een klassieke kernorrt-
ploffing zijn de uitwerkiingen al volgt : de vrijge
komen energie komt voor onder vorm van 50% 
schokgolf, 35% wa'rmte, 10% residuele straling, en 
5% onmiddellijke straling. Bij de radioactieve stra-
ilSng vinden wij ALFA-, BETA-, GAMMAstraling en 
rseutroinen. Wanneer en NB tot ontploffing gebracht 
woirdt is de energOeverdelirvg ongeveer : schokgolf 
40%, warmte 25%, residuele straling 5% 'en or»mid-
dellij'ke straling 30%. 

'Nu is het zo dat radioactieve straling geen scihade 
aanihicht aan materieel, maar wel levende wezens 
aaintast of verr»leti'gt. Alle materie absoirbeert 'in 
mieer of mindere mate de radioacti'eve straling; 
lood bijvoorbeeld geeft een goed'e bescherming 
tegen strali'ng. In verband met neutronen dient toe
gevoegd te worden dat snelle neutronen niet in 
dezelfde mate door de materie opgeslorpt worden 
als de trage. 

Deze Uiteenzetting zou ons nu kunnen doen be
sluiten dat, miet het versobijnien van de NB in het 
wapenarsenaal er een onmenselijk wapen ontworpen 
werd, dat niiet geriiCht is op vernietiging van ma'te-
nleel, maar zuiver op uitschakeling van levende 
wezens. Deze nedenerinig Is onjuist. Natuurilijk is 
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ihet 20 dat, mülitair gesproken, aWe wapens tot doel 
ihebben de vijand op het slagveld uit te sohatelen. 
Dit lis ook het geval met de 'NB, m êt dien verstaode 
dat dit wapen veel setlektiever kan worden gebruikt. 
Wanimeer een vijandeliijke aanval dient gestopt te 
worden; en hier wordt vooral de nadruk gelegd 
op tianikaanvalilen; en er beroep moet gedaan wor
den op kernwapens, dienen reeds klassieke nu-
dleaiire wapens met een hoog vermogen aangewend 
*e worden. Het is bekend dat pantserwapens relatief 
goed bestand zijn tegen de uitwerking van klas
sieke nticleaiire wapens, met als gevoilg dat de 
neveneffecten van de ontploffing schade aaorichten 
waar het tactisch gezien niet nodig is. Door ge-
toruiik te maken van de NB worden de mechanische 
en thermische uitwerkingen drastisch beperkt. Een 
ivergeJijking van deze twee wapens maakt de zaak 
weWiioht duideliijker. De zone met dodelijke dosis 
radioactieve straliing bij een klassiek kernwapen 
van 10 KT (1,3 km) is getrjk aan deze van een NB 
van 1 KT; de sohadezone veroorzaakt door de hitte 
is daarentegen drie maaJ groter bij bet 10 KT wapen 
(3,5 km) dan hij de NB van 1 KT (1 km). 

Uit deze vergelijking volgt dadölijk het besiluit dat, 
wanneer een NB van 1 KT gebruikt wordt tegen 
een vijandelijke concentratie die zicih op 3 km van 
een woonkern bevindt, de vijand kan vernietigd 
worden zonder effecten (schade of verwondingen) 
voor de burgers in het bewoond centrum. Gebruikt 
men voor dezelfde aanval een klassiek 10KT wapen, 
dan is re schade en valilen ler heel wat silachtoffers 
iin de woorvkern. 

Tot hiertoe hebben wij het enikeil gehad over de 
NB zelf, maar andere factoren i.v.m. dit wapen 
dienen toegelicht te worden. Eerst en vooral kun
nen wij zeggen dat praktisch alle argumenten van 
ée voorstanders van de NB ook gebruiikt wonden 
door de tegenstonders om hun zienswijze te staven, 
maa;r dan met een andere uititeg. Wij willen hier 
zeker miiet ^bewijzen dat de tegenstanders ongelijk, 
en de voorstanders geilijk hebben of vice versa, 
maar emkele opvattimgen verdienen een toelichting. 
De NB is ©en immoreeil wapen, het is enkel ge
richt op vemiietiglng van levende wezens. Daar 
staat tegervover dat de iluchtaanvallen tijdens de 
tweedie wereldoorlog tegen LorMien en Hamibtiirg en 
de eventuele inzet van eMe andere wapens en 
zeker van de strategische nuoleaire wapens met 
groot vermogen tegen de mens geriöht waren, en 
nog Zijn. Wij laten het oordeeSI over aan de buirger 
idi© zich op een bepaailde afstand van de geveohts-
zone bevindt .Verkiest 'hij dat er een immorele NB 
van 1 KT gebruikt wordt om de vijand te vernietigen, 
zonder burgers te treffen, of wenst hij dat er een 
klassiek kernwapen van 10 KT ingezet wordt tegen 
dezelfde vijandelijke concentratie waarbij burgers 
het lieven verliezen. 

De NB wordt geklasseerd onder de wapens met 

klein vermogen ( 1 - 2 0 KT), dus uiteraard geschiikt 
voor tactisch gebruik. Sommigen beweren dat er 
NB gemaakt kunnen worden met groter vermogen, 
dus te gebruiken dis strategisch wapen. Dat ze 
inderdaad NB met groter vermogen kunnen produ
ceren is juist, maar, op dat ogenblik wordt het 
gewenste resultaat juist door dit giroter vemmogen 
zelf uitgesohakeild. 

Niettegenstaande een NB boven de 20 KT een 
grotere stralingszone schept dan een klassiiek kern
wapen van hetzelfde vermogen, wordt op dat ogen
blik de scbadiezome door sChok- en thermisch effekt 
giroter dan de sitraligszone. In Ik geval is de NB 
boven de 20 KT minder effectief dan de klassieke 
bom met hetzelfde vermogen, het wapen strategisch 
gebruiken zou onverstandig zijn, en lijkt dus uitge
sloten. 

iDoor het feit dat er miinder vernietlgingsikracht 
uitgaat van de NB woirdt aartgeihaald dat daardoor 
de nucleaire dremipel verlaagd zou worden. Hier 
steillen wij tegenover dat het een kernwapen is, en 
daardoor van NAVO-zijde dezelfde procedure toe
gepast dient te worden alls voor de everttuele inzet 
van alle andere nucleaire wapens; het gebruik 
ervan Is ©en politieke zaak, waarbij de president 
van de VS de ultieme besilissing neemt. 
Gezien de schadebeperkingsmogelijkheden is het 
duidelijk dat het gebruik van de NB door NAVO-
strijdkrachten, op eigen grondgebied tegen SOVJET-
panitsertroepen veel waarschijnlijker is dan de inzet 
van de klassieke nucleaire wapens. Dit gebruik is 
moreel onaanveohtbaar, waardoor de waarde van 
de afschrikking aanzienlijk verbetert. Bovendien is 
ihet een feit, dat bij falen van de afschrikking de 
doeltreffendheid tegen vijandelijke tankdivisiies on-
geihoord vergroot is. 
Als laatste punt vermelden wi j de verwikkelingen 
dCe kunnen ontstaan bij de SALT- (Strategie Arms 
Limitation Talks) en MBFR-besprekingen (Mutual 
Balanced Force Reductions). De NB is ilogischer-
wijze niet te gebruiken als strategisch wapen, als 
dusdanig dient het niiet ter sprake gebracht te wor
den, en zou bet geen invloed mogen hebben op de 
SALTnbesprekiingen. Aangezien het doell van de 
MiBFRibesprekingen de vermindering van het aantal 
wapens betreft en niet de kwaliteit ervan doet ook 
hiiier het verschijnen van de NB niets ter zake. 
Als slot is 'het nTissohien wel nuttig er iedereen 
aan te herinneren dat de Sovjet-Unie in de zestiger 
jaren twee 100 MT bommen getest heeft op NOVA 
ZEMBLA. Eén van die bommen voJstaat om prak-
tiisch gans België te veranderen in een levenloze 
woestijn. De vuurkracht van een Amerikaanse nu-
oleaiire onderzeeboot overtreft nog de mogelijke 
prestatiies van de Russische «superbom». Dus, NB 
of niet, onze hoop dient gericht te zijn op een 
echte, evenwichtige verminderiing van de voorraad 
kernwapens. 
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neptunus winkeltje 

Enkel door overschrijving / storting 

voor rel<ening nummer 473-6090311-30 

van Neptunus. 

Le payement se fait uniquement par 

virement / versement pour compte 

473-6090311-30 de Neptunus. 

NIEUW! 

N O U V E A U ! 

« T-SHIRT » • SCHEPEN 
Deze prachtige « T-SHIRT » is te bekomen In drie maten : small, 
medium en larqe met volgende opdrukken : 

GODETIA - ZINNIA enz .. 
In geval van voldoende aantal bestellingen zijn ook andere kombl-
nates mogelijk. Speciale lanceerprijs 220,— fr., inklusief B.T.W. 
Verzendingskosten 25.— fr. 

Speciale priis voor de schepen mits bestelling van minimum 
20 stuk. Leveringstermijn 3 weken 

« T-SHIRT » - BATEAUX 
Cet élégant «T-SHIRT» peut être obtenue en 3 tai l les: small, 
medium et large avec les impressions suivantes au cholx : 

GODETIA - ZINNIA enz. 
En cas de commande par quantites, t"autres combinaisons sont 
possibles. Prix spécial de lancement : 220,— fr., T.V.A. Incluse. 
Frais d'expédition : 25.— fr. 

Prix spécial pour les unites F.N. 

boutique neptunus 
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boutique neptunus neptunus winkeltje 
ZEEMANSAGENDA 

Dit agenda speciaal ontworpen voor iedereen die belang 
stelt in de zee. Is te verkrijgen bij Neptunus. Naast een 
uiterst efficient kalender, bevat deze agenda diverse interes
sante platen plus een telefoonrepertorlum. 

M.a.w. de agenda van de zeeman voor de zeeman. Deze 
agenda kan U vanaf heden bekomen bij Neptunus door over
schrijving van 40,— F. (-1- 6,5 F. verzendkosten) op onze 
bankrekening. 

AGENDA DU MARIN 
Cet agenda, spécialement con^u pour qui s'lntéresse 
a la mer, peut être obtenu chez Neptunus. A cöté 
d'un caiendrier tres efficace, cet agenda contlent des pianches 
Intéressantes. 

C'est i'Agenda du Marin pour ie Marin I Cet agenda peut 
êtrs olïtenu moyennant un versement de 40,— F. {+ 6,5 F. 
frais d'envois) è notre compte en banque. 

N I E U W ! N O U V E A U ! 
« MY DADDY IS IN THE NAVY >> 

« T-SHIRT » 
Deze prachtige « T-SHIRT » is siechts te bekomen in één maat : 
small. 
In gevai van voldoende aantal bestellingen zijn ook andere kom-
natles mogelijk. Speciale lanceerprljs 220,— fr., Inklusief B.T.W. 
Verzendingskosten 25,— fr. 

« T-SHIRT » 
Cet élégant « T-SHiRT » peut seuiement étre obtenue en 1 laHie : 
smaii. 
En cas de commande par quantités, d'autres combinaisons sont 
possibles. Prix special de iancement : 220,— fr., T.V.A.inciuse. 
Frais d'expédition ; 25,— fr. 

Le payement se fait uniquement par vire-
ment / versement pour compte 473-6090311-30 
de Neptunus. 

Enkel door overschrijving / storting voor 
rekening nummer 473-6090311-30 van 
Neptunus. 
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Veilige en renderendebeleggingen : 

De effecten aan toondervan de ASLK 

— GROEIBONS 
— KLASSIEKE SPAARBONS 
— KAPITALISATIESPAARBONS 
— SPAARBONS MET 

PROGRESSIEVE RENTE 

All deze effecten aan toonder kunnen van 
eigenaar veranderen door eenvoudige 
overhandiging. 

Zij worden uijtgegeven in coupures van 
5.000, 10.000, 50.000 en 100.000 fr. 

ASLKi 
ALGEMENE SPAAR- EN LIJFRENTEKAS 

Te Oostende : Kapellestraat 3 
Dr. Moreauxlaan 69 
Torhoutsesteenweg 160-162 
A. Pieterslaan 78 
Keriolaan 20 
Elisabethlaan 3 
Guldensporerviaan 14 

Bredene : Duinenstraat 324 

Gistel : Stationstraat 69 

IVliddeikerke : Kerkstraat 40 

United Bonded Stores Dealers n.v. 
SA. 

OUDE LEEUWENRUI 8. ANTWERPEN 1 

H A N D E L S M A A T S C H A P P I J 

Demaerel 
IMPORT — EXPORT 

Dealers to shipchandlers and aircaterers 
Duty Free Stores and provisions 

Telef. 31.98.00 - 32.35.10 - 32.68.06 Hessenplein 25 
Telex 33803 2000 ANTWERPEN 
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Spaar voor de thuis van uw dromen. 
NA 3 JAAR SPAREN LEENT DE KB U TIENMAAL 

UW GEMIDDELD SPAARBEDRAG OP 

«SPAARDERSVOORWAARDEN... 

Wie spaart bij de KB kan er ook lenen om te 

bouwen of een woning te kopen. 

Sparen en lenen gaan bij de KB immers hand 

in hand. Vandaar de naam «Combi-Woningspa

ren» : een combinatie van sparen en lenen. 

Voor de nieuwe cliënten effent het na 3 jaar 

ongedwongen sparen de weg naar een eigen 

haard of naar een tweede woonst. Spaart U al 

enige Jaren bij de KB, dan kan het misschien 

nog vandaag. 
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Leg vandaag nog de eerste steen voor uw eigen 

woning. Loop even binnen in een KB-filiaal. Men 

neemt er graag de tijd om U het Combi-Woning

sparen haarfijn uit te leggen. 

. _ (X)MBI 
gISj WONING 

SPAREN 

KREDIETBANK 



Twee snelle en gemakkelljl<e • SEALINK > verbindingen tussen België en Groot-Brittannie 

O O S T E N D E • D O V E R 
O O S T E N D E - F O L K E S T O N E 

* Van 9 tot 16 afvaarten per dag, m beide richtingen tussen Oostende, Dover of Folkestone. 
* Gunstige tarieven - Vermindering voor groepen. 
* Speciale reductiebil jetten voor reizen van korte duur 

— reizigers zonder voertuig : sliopping trip (48 u.) : Oostende-Dover/Foikestone en terug : 588 BF., 
ook winter-weekend excursies en nachtretourbiljetten 

— automobilisten : 24 u. excursie (50% vermidering) : Vanaf 1.846 BF. voor 2 volwassenen 4- een wagan 
van Oostende naar Dover of Folkestone en terug 

60 u. excursie (-i-35% vermindering) : Voor een wagen met 2 inzittenden van Oostende 
naar Dover of FoTkestone en terug : vanaf 2.804 BF. 

5 dagn (minitour) (-{-20% vermindering) : Voor een wagen met 2 inzittenden van Oostende 
naar Dover of Folkstone en terug : vanaf 3.452 BF. 

inlichtingen, kosteloze dokumentatie, enz. 
— Erkende reisagentschappen en automobielclubs 
— Regie voor Maritiem Transport 

Belliardstraat 30 1040 Brussel (tel 230 0180) 
Natienkaai 5, 8400 Oostende (tel . 70 76 01). 



SIGNAAL 

Mini gevechtssysteem. 

Klein systeem, groot effect. 
Tot op heden hebben 27 marines Signaal's M20 

radar- en wapengeleidingssysteem verkozen. 
Want geen ander nauwkeurig gevechtssysteem blijkt 

zó minimaal in omvang en flexibel tegelijk, 
dat het kleine schepen de mogelijkheden èn 
slagkracht geeft van grote. Let op de schepen met 
de karakteristieke Signaal-bol. 

Symbool voor maximale mogelijkheden. 
Geleidingssystemen Hollandse Signaalapparaten B.V. Hengelo. 
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DRAGAGE 
DECLOEDT 

VLAANDEREN XVIII — SLEEPHOPPERZUIGER 

FRANKLIN ROOSEVELTLAAN 11 
1050 BRUSSEL 
Tel. (02) 649.00.63 
Telex 24510 
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BELIARD MURDOCH S.A. 

Alle SCHEEPSHERSTELLINGEN 
Toutes REPARATIONS NAVALES 
Droogdokken voor schepen van 90.000 tdw. 

Cales sèches pour navires de 90.000 tdw. 

S C H E E P S B O U W 
CONSTRUCTION NAVALE 
Coasters, zeesleepboten, baggerboten, hek-
treilers, mijnenvegers enz... 

Coasters, remorqueurs de mer, drogues, 
chalutiers, dragueurs de mines etc... 

Alle INDUSTRIËLE WERKEN 
Tous TRAVAUX INDUSTRIELS 

ANTWERPEN-OOSTENDE 



BOUWEN EN OMBOUWEN 
VAN ZEESCHEPEN 
TOT 320 .000 TDW 

ALLE INDUSTRIËLE WERKEN 
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n.v. COCKERILL YARDS HOBOKEN 
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BOELWERF 
N.V. TEMSE S.A. 
Tel. 031 / 71.09.80 Telex 31.140 
Telegr. Boelwerf-Temse 

Zeeschepen tot 150.000 ton dw. 
Navires de mer jusque 150.000 tonnes dw. 
Bouwers van het motorzeilschip « ZENOBE GRAMME », het visserij-
wachtschip « GODETIA », 4 kustmijnenvegers en van twee fregatten. 

Constructeurs du ketch de recherches «ZENOBE GRAMME», du 
garde-pêche « GODETIA », de 4 dragueurs de mines cötiers et de deux 
frégates. 
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Ean snalla 
corriara 

Naar de hoogste sporten van de 
ladder op jonge leeftijd ? 
Kom dan varen op een van de 
moderne O^-» schepen van CMB. 

Een polyvalente en 
expansieve rederij, 
die ook actief is in 

alle nevensectoren 
van de transportindustrie. 

Start uw carrière met een 
zeevaartloopbaan bij CMB. 
De beste waarborg voor een 
boeiende en veilige toekomst. 

CMB 
Persoonlijk aanbieden met zeemansboekje bij de Dienst Varend Personeel, Leopolddok 214, 
ANTWERPEN of telefoneren op nr. (031)41.14.80 toestelnummers 391 of 379. 



COTISATIONS D'HONNEUR - ERE-BIJDRAGEN 

Son Altesse Royals Ie Prince Albert de 
Liege 

Monsieur Ie Ministre de la Defense Natio 
nale 

Vice-Admiraal J P Van Dyck Stafchef van 
de Zeemacht 

Divisie Admiraal Duinsiaeger, Brussel 
Amiral de Division Posl<ln Bruxeiies 
Monseigneur Cammaert, Aumonier en Chef 

(HON) 
Divisieadmiraal o r Lurquin. Oostende 
Amirai de Division e r Robins, Ijielien 
Amirai de Division e r Petitjean, Dllbeeif 
Commodore Geiuycl<ens, OTAN 
Vereniging Hulpbetoon Zeemacht, vzw 
Le Capitaine de Vaisseau e r Ceulemans, 

England 
Mad Vve P van Waesberghe, Oostende 
Le Capitaine de Vaisseau e r Beatse 

Auderghem 
Le Capitaine de Valsseau Schllm A 

Loppem 
CPV BEM e r H Lemaire, Bxi 
De Kapitein Ter Zee o r De Poorter, 

Oostende 
Le Capitaine de Vaisseau (BEM) Ir E Peul 

let Brugge 
Le Capitaine de Fregate Leveau Linkebeeit 
Le Capitaine de Fregate Lienart J C 

Oostende 
Le Capitaine de Fregate (R) De Mortier, 

France 
Fregatkapitein (R) Masure, Oostende 
Fregatkapitein Herreman Oostende 
Lt Col (R) Mousty, Hamme Mille 
Fregatkapitein Parisis, Gent 
Le Capitaine de Fregate (R) Bourguignon 

Ambassade de Beigique a Madrid 
Le Capitaine de Fregate (R) Loze, Oostende 
Fregatkapitein (R) Van Avermaet, Deurne 
Fregatkapitein (R) Wiliems, Wilrijk 
Fregatkapitein (R) de Cooman, Antwerpen 
Le Capitaine de Fregate (R) Ludwig, 

Bruxeiies 
Fregatkapitein (R) Planchar, Antwerpen 
Le Capitaine de Fregate (R) Mertens G , 

France 
Le Capitaine de Fregate Segaert V 
Oostende 
Lt Col Langs, Mil Attaché, Bxl 
CPF Van Gelder, Mechelen 
Le Capitaine de Fregate (R) Gillet, Bruxel 

les 
Le Capitaine de Fregate Dumont, 
Bruxeiies 
Fregatkapitein (R) Verrees, Turnhout 
Le Capitaine de Fregate (R) Delgoffe, 

Schilde 
Le Capitaine de Fregate (R) Bergers, 

Antwerpen 
Fregatkapitein Luyten Temse 
Le Capitaine de Fregate (R) Lenoir La Huipe 
Le Capitaine de Corvette (R) J Poullet, 

Bruxeiies 
Le Capitaine de Corvette (R) Vynckier, 

Bruxeiies 
Majoor (R) Stassyns, Oostende 
CPC (R) Maertens de Noordhout, Ch Tliff 
LtKOL (R) Wauters, Temse 
Le Capitaine de Corvette (R) Huysman, Bxl 
Le Capitaine de Corvette (R) Pechsr. Bxl 
Le Capitaine de Corvette (R) Oecrop, 

Oostende 
Le Capitaine de Corvette (R) Dorsimont, 

Dilbeek 
Korvetkapitein (R) Persoons, Berchem 
Le Capitaine de Corvette (R) Velghe, Bxl 
1 LV Verheyden, Stene 
1LV (R) de Decker de Brandeken, Ohain 
1LV e r Becquaert, Berchem 
1LV (R) Carlier, Keerbergen 
1LV Van Laer, Antwerpen 
1LV Ghys, Nieuwpoort 
1LV (R) Remy, Uccie 
1LZ (R) Dr R Strumane 
LDV (R) De Sioover, Bruxeiies 
LDV (R) Demoulin, Bxl 
LDV Van Der Velde, Wemmsl 
LDV (R) Rayé, Kraalnem 
EDV fni Honon Evere 
LDV (R) Jacques, Plancenoit 

1LV (R) Maertens de Noordhout, B , Tiiff 
Le Commandant Adrien, Uccle 
Le Capitaine Mertens, Uccle 
L aumönter Cuyilts Uccle 
1LV Kaufmann, Bruxeiies 
Major Thibaut Shape 
2EV (R) Lacroix Braine-Le ChSteau 
Le Club Prince Albert, Bruxeiies 
Club Officieren, Oostende 
Club Officieren St Kruis 
Club Officieren Zeebrugge 
Verbroedering Royal Navy, Oostende 
IMP o r Schram A , Eemegem 
1MT (R) Pauwels, Langdorp 
Damar Verschooten, Oostende 
Manne Basts Kallo 
Marine Basis Nieuwpoort - Bijzondere Dien 

sten 
Marine Basis St Kruis - Bijzondere Dien 

sten 
Marine Kadettenkorps, Mechelen 
Tabagie Onderofficieren Comservost 
Troepenkantien, Zeebrugge 
De Heer Nicod, Consul der Nederlanden 

Brugge 
L'administration communale de Verviers 
Gemeentebestuur St -Truiden 
De stad Knokke 
L administration communale de Vise 
Het gemeentebestuur van Turnhout 
De stad Brugge 
Le Baron Kronacker, Antwerpen 
Le Comte d Ursel, Moulbaix 
Mme Vve Timmermans, Oostende 
Mme Vve Fiahaut Den Haan 
Monsieur Cassette, Ath 
Monsieur Hosdain, Marcinelle 
Monsieur Hamoir, Etterbeek 
De Heer Boudens, Oostende 
De Heer Verhaeghe, Ixelles 
Monsieur Delahaye Ovenjse 
Monsieur Dhondt A , Schaerbeek 
Monsieur Geonet Marcinelle 
Monsieur Leonard Jette 
N V Cie Maritime Beige (Lloyd Royal) 

S A , Antwerpen 
De Heer Windey, Steendorp 
Monsieur De Keyser Waterloo 
Caddy Tailors, Oostende 
Dr Verhaeghe, Eeklo 
L'association des Amis de i'école autonome 
de l'Etat, Oostende 
Les Etablissements Brülé, Schaerbeek 
De Heer Glorieux, Spiere 
S P R L Martin & Co, Antwerpen 
Les Etains Metten, S P R L , Bas Oha 
De heer Deroo, N V U S A 
De Generale BankmaatschappiJ, Brugge 
Monsieur Franckx, Forest 
Monsieur Pierret, Woluwé St Lambert 
De Heer E Van Haverbeke, Oostende 
De Heer Heynen, Antwerpen 
De Heer De State, Ekeren 
De Heer Boonen, Wilrijk 
Monsieur Bierlier, Flimalle Haute 
De Heer Ingelbrecht, Kapellen 
Monsieur Gérard, Flémaile-Haute 
Cockerill Yards Hoboken 
De Heer Cools, Brugge 
De Heer Deswaene, Ruisbroek 
Phoenix Oil Products, Schoten 
De Heer Wolf, Oostende 
Vereniging der Staatszeeloodsen v z w 
S P R L Covesa, Bruxeiies 
Le Chevalier Breydel, Bruxeiies 
Monsieur Houzeau de Lehale, Mens 
De Heer Degeider, Leuven 
Monsieur Bonnevie J , Oostende 
Informar Bruxeiies 
Monsieur Verlinde Jette 
De Heer So«»tens Oostende 
Hermis Sodales, Oostende 
De Heer Grandjean bt Niklaas 
L'Agence Maritime Thomas & Eliis, Uccle 
Club 1MT & Mat COMIENAV, St Kruis 
Monsieur Lamproye, Bruxeiies 
Monsieur Van Hauwermeiren, Jette 
Maag Belux Bruxeiies 
Monsieur Roulin, Dinant 
Monsieur Vanderhoven, Renalx 
De Heer Hauglustaine, Hasselt 

S A Belllard Murdoch Antwerpen 
Monsieur De Buck Bruxeiies 
Union de Remorquage & Sauvetage, Oost 

ende 
Monsieur Martens, Bralne Le Comte 
N V Kredietbank, Brugge 
De Heer Hausman, Oudenaken 
De Heer Capens, St Niklaas 
De Heer Quaghebeur, Oostende 
De Heer Decoster, Antwerpen 
Le Comte de Launoit, Bruxeiies 
De Heer Clarysse, Antwerpen 
Marinebasis Oostende, Bijzondere Diensten 
De Heer Teugels, A S L K Oostende 
De Heer Eislander, Pulle 
De Heer De Baere, Aalst 
De Heer Rasschaert Den Haag, Nederland 
De Heer De Schoenmaeker, Leuven 
De Heer Delsarte, Fontaine I Evèque 
Monsieur Delrez, Verviers 
Monsieur Dzischclarek Dampremy 
Monsieur Carly, Bruxeiies 
Monsieur Rombout, Bruxeiies 
Monsieur Dr Houard, Seraing 
Monsieur Van Den Bergh, Bruxeiies 
Monsieur Aubinet, Grivignée 
De Heer Van den Buick Antwerpen 
De Heer Van Belle Meerbeke 
Monsieur de Brabant, Bxl 
Monsieur Marlque, Coulllet 
Monsieur D'Hoogh Bxl 
De Heer Naudts, Oostakker 
De Heer Baeyens, Knokke 
De Heer Pierins, LIchlaart 
De Heer Soetens, Oostende 
Cercle Nautique F Aé, Bxl 
Marine Kadettenkorps Antwerpen 
Monsieur Van Den Bossche, Bruxeiies 
De Heer Van Acker, Merksem 
De Heer Van Gelder, Borgerhout 
De Heer Lenaert, Wezenbeek Oppem 
Acec Monsieur Van delft, Drogenbos 
De Heer Stevens Buizingen 
Mej M M , Brcdene 
Monsipur Werlon, Ottignles 
Monsieur Mathot, Hofstede 
De Heer Van Damme P , Brugge 
De Heer Billiet Roeselare 
De Heer Dmgenen, Antwerpen 
De Heer Ribbink Nederland 
De Heer Schalbroeck, Merksem 
De Heer Cleemput, Gentbrugge 
De Heer Cooman Deurne 
Monsieur Le Tellier, Wemmei 
Oesterputten Halewyck, Oostende 
Monsieur Mey, Mouscron 
De Heer Jansscns Merksem 
Publlgraflek, Middelkerke 
Dr Adam Bruxeiies 
Monsieur Van de Velde, Bruxeiies 
Chevalier van Havere, Bruxeiies 
Monsieur Strijp Bruxeiies 
De Heer De Jaeger, St Amandsberg 
Monsieur Dcvitle, Montzen 
Monsieur Bribosin, Bruxeiies 
De Heer Demey, Do i-fnnn 
Buboo Maritloina Seklle, Oostende 
Monsieur Guyaux, Horrues 
EDV (R) Dubois De Pinte 
Baron de Bcthune Sully, Bruxeiies 
Baron V de Brouwer, Bruxeiies 
i'Admmistration Communale de Charleroi 
TAdministration Communal de Malmedy 
Mevrouw Van Winnendael Brussel 
Vacht Club Nieuwpoort, Antwerpen 
Ver Oudgedienden ZM, Grobbendonk 
Melle Van Onsem, Bruxeiies 
De lieer Van Huffoi Gent 
De lieer Peeraer Mechelen 
De lieer Mic'iielsen, Sclioten 
Monsieur Boijans, Braine I Alleud 
De heer Dezeure, Pocikapelle 
Monsieur Lcbegue Oostende 
De heer De Schepper, Hoboken 
De heer Cleemput Gentbrugge 
De heer Van Papecihem Herent 
De heer Hubert, Wilrijk 

Afgesloten op datum van 3 maart 1978 
Cloture è la date du 3 mars 1978. 



de zeemacht werft aan !! 
Da nombroux specialistes seront nécessaires pour les 
nouveaux bateaux. 
Aucun dlplöme n'est demendé, la Force Navale Instruit 
et vous oftre une formation ainsi Qu'un métier que vous 
pourrez utlllser non seulement dans la vle civile mals 
aussl è la Force Navale. 
Devenez entre autre mécaniclen, matelot de pont, élec-
trlclen, télégraphlste ou armurier. 
Un métier adapté aux posslbllltés «t aux aptitudes, vous 
est offert. 

la force navale recrute! I 
Nieuwe schepen vergen heel wat specialisten. 

De Zeemacht vraagt geen enkel diploma, ze leidt U op 
en biedt U waardevolle beroepen aan, waarmede U later 
aan uw trekken komt In het burgerleven of In de Zee
macht zelf. 

Wordt onder andere mécaniclen, dekmatroos, elektricien, 
telegrafist of wapenmonteur. 

Een beroep naar ieders mogelijkheid en kunnen wordt U 
geboden. 

NEEM KONTAKT MET PRENEZ CONTACT AVEC 
MARINEKAZERNE BCKDTSMAN JONSEN 

3de en 23s Llnlereglmentspleln — 8400 Oostende — Tel. (059) 80 14 02 - Toestel Ext. 386 
Un specialiste d« recrutement vous donnera tous le« Een rekruteringspeclallst zal er U te woord staan, 
ranseignements nécessaires. 
En semalne. de 9 h. è 12 h. et de 14 h. è 17 h. Op weekdagen van 9 u. tot 12 u. en van 14 u. tot 17 u. 

Editeur responsable - Verantwoordelijke uitgever: J.C. Liénart, H. Serruyslaan 14, 8400 Oostende 
Hoofdredakteur - Rédacteur en chef : E.A. Van Haverbeke - Nieuwpoortstwg 20A - 8400 Oostende 

Les articles sont publiés sous l'entière responsabilité de leurs auteurs et ne reflètent pas 
nécessalrement la conception de l'Etat-Major de la Force Navale. 
Alle artikels worden gepubliceerd onder de verantwoordelijktieid van de auteurs en vertolken 
niet noodzakelijk de mening van de Staf van de Zeemacht. 
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