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De Belgische vissers 
wereldoorlog (XI) 

Door J. Verleyen 

DE N.38 « ANNA » EN DE ONTRUIMING VAN 
DUINKERKE EN CHERBOURG 

Ter gelegenheid van het vertrek naar Engeland van
uit Saint-Vaast-la-Hougue van verschillende vis
sersvaartuigen, op 18 juni 1940, hebben wij reeds 
inlichtingen over de ontruiming van Cherbourg ge
geven (H.42 «Pharaïide», 0.153 «Prins Boude-
wijn », N.25 « Sainte Eugenie », N.53 « André-Lucien-
ne» en N.58 «Abel DEWULF» - NEPTUNUS 78/79 
nr. 1, 5 en 6). 

In NEPTUNUS 77/78 nr. 3, heeft echter Ere-Luite-
nant-Kolonel (R.) Paul EYGENRAAM, Voorzitter van 
de Afdeling Antwerpen van de Koninklijke Maat
schappij « Vriendenkring der Officieren van de Veld
tochten 14/18 en 40/45», een artikel aan de ontrui
ming van Cherbourg gewijd (La participation beige 
è l'évacuation du 2ème Corps Expéditionnaire 
Britannique). Dit artikel bevat een korte lijst van 
Belgische vissersvaartuigen die aan de ontruiming 
van Cherbourg hebben deel genomen (lijst door 
het Ministerie van Verkeerswezen medegedeeld). 

Een herdenkingsplaat te Cherbourg... 

Op 10 juni 1978, op initiatief van de Antwerpse 
afdeling van de Koninklijke Maatschappij «Vrien
denkring der Officieren van de Veldtochten 14/18 
en 40/45», werd op een van de grote havendam-
men van Cherbourg, op de plaats bijgenaamd 
" Port-Chantereyne », een herdenkingsplaat ingehul
digd. De plaatselijke Franse Burgerlijke en Militaire 
Overheden waren ter plaatse. Een afvaardiging van 
de « Federatie der Belgische Zeelieden van de 
Oorlogen 14/18 en 40/45» onder leiding van 
Voorzitter Robert RYCX was per autocar gekomen. 
Talrijke oude helden van de ontruimingen van Duin
kerke en Saint-Vaast-la-Hougue en familieleden wa
ren dus vanuit Helst, Oostende, Nieuwpoort en an
dere vissersgemeenten gekomen. Kustmijnenveger 
M.929 « Helst» (gezagvoerder COP) van onze Zee
macht was In de haven gemeerd. 

In zijn sobere en korte toespraak heeft Ere-Luite-
nant-Kolonel (R.) Paul EYGENRAAM laten opmerken 
dat deze plechtigheid de vierde was. Een eerste 
plaat werd in 1971 te Dieppe ingehuldigd en dit ter 
ere van de stichter van onze Zeemacht, Victor BIL
LET, gesneuveld op 19 augustus 1942 bij de ont-
scheping van de Britse en Canadese troepen van 
generaal ROBERTS. In 1974 werd een tweede plaat 
te Saint-Valery-en-Caux ingehuldigd en dit ter ere 

tijdens de tweede 

van de deelneming van Belgische zeelieden en 
vaartuigen aan de ontruiming van het IXe Franse 
Legerkorps van generaal IHLER en van de 51e 
Schotse Divisie van generaal FORTUNE, op 10, 11 
en 12 juni 1940. Dit flottilje was echter vanuit Cher
bourg vertrokken. Eindelijk werd in 1976 een derde 
plaat te Duinkerke ingehuldigd. (*) 

in zijn toespraak heeft Lt.-Kol. EYGENRAAM nog 
hulde gebracht aan de Antwerpenaar Hugo VAN 
KUYCK, hoofd van de « Beach Intelligence Service » 
van het Leger der Verenigde Staten bij de ontsche-
ping in Normandië en aan Commandant LIMBOR en 
zijn paketboot « Leopoldvile» die in de rede van 
Cherbourg, in de Kerstnacht van 1944 getorpe
deerd werden. Het schip had 2237 amerikaanse sol
daten aan boord. 765 mensen, waaronder Comman
dant LIMBOR, verloren het leven (**). 

Inhuldiging te Cherbourg op 10 juni 1978 
links ; Ere-Lultenant-Kolonel (».) Paul EYGENRAAM, Voor
zitter van de Antwerpse afdeling van de Koninklijke Maat
schappij « Vriendenkring der Officieren vaa de Veldtochten 
14/18 en 40/45 ; 
midden : Voorzitter Robert RYCX van de Federatie der Bel
gische Zeelieden van de oorlogen 14/18 en 40,/45 ; 
rechts : Charles Ryssen, Vaandeldrager van de Federatie. 

(*) Saint-Valery-en-Caux zie NEPTUNUS 74/75 nr. 2 
Duinkerke zie NEPTUNUS 76/77 nr. 1 
(**) Zie « H.M.T. Leopoldville » door P.E. SCARCE-
RIAUX in «Wandelaer et Sur l'Eau» nr. 276 maart 
1951, nr. 277 april 1951 en nr. 278 mei 1951. 
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Inhuldiging te Cherbourg op 10 juni 1978. 

Waarom geen herdenkingsplaat te Saint-Vaast-la-
Hougue ? 

Ter gelegenheid van zijn uitstap te Cherbourg 
heeft de Belgische Afvaardiging een bezoek ge
bracht aan Samt-Vaast-la-Hougue. Dit was voor deze 
mensen en vrouwen een echte bedevaart. Daar, op 
deze tragische en met vergeten zondag 26 mei 
1940, werden mannen, vrouwen en kinderen op 
brutale wijze soms voor jaren, soms voor de eeuwig
heid, van elkaar gescheiden. Daar hebben zij hun 
kostbare inboedel moeten achterlaten. Daar hebben 
de mannen hun lot afgewacht. Mensen die dezelfde 
toestanden hebben gekend bevinden zich dikwijls op 
dezelfde golflengte. Ere-Kapitein-ter-zee Georges 
DEPOORTER, die w.n. Waterschout te Saint-Vaast-
la-Hougue was en die daar een zo grote rol heeft 

gespeeld heeft ons later gezegd : « Ik ben ook te 
Saint-Vaast-la-Hougue gaan bedevaren. Er bestaat 
daar bij de haven een klein visserskapelleke gelijk 
bij ons. Ik heb onmiddellijk gedacht dat het zou 
wenselijk zijn op dit kapelleke een plaat aan te 
brengen ter herinnering aan onze vissers en familie
leden. Dit plekje heeft zoveel betekenis voor hen I». 
Het is onnodig te zeggen dat wij deze mening vol
ledig bijtreden. Vrouwen, meisjes en kinderen had
den zeker geen tijd genoeg om in dit kapelleke te 
gaan bidden. Zij moesten rap vertrekken, maar on
derweg en te Cherbourg op de boot hebben zij ge
beden, met de tranen m de ogen, voor de vader, 
voor de man, voor de zoon, voor de broeder, voor 
de verloofde, voor al degenen die naar Duinkerke 
moesten gaan. Daarom is dit kapelleke een uitste
kende plaats om deze tragische gebeurtenissen 
niet te laten vergeten. Wij hebben dit edele ontwerp 
aan Lt.-Kol. Paul EYGENRAAM voorgesteld en het is 
te hopen dat een verwezenlijking zal gebeuren. 

De N.38 << Anna »... 

Dit vaartuig komt op de lijst van 11 Belgische vis
sersvaartuigen die, volgens het Bestuur van het 
Zeewezen, in verband met de ontruiming van de ha
ven van Cherbourg vermeld worden. De N.38 «Anna» 
staat echter met goede inlichtingen aangeschreven. 
Dit vaartuig zou namelijk de haven van Cherbourg 
onder het vuur van de vijand verlaten hebben. Hij 
zou ook niettegenstaande motordefekten de Engelse 
kusten bereikt hebben. 

Dank zij de opzoekingen van de onvermoeibare 
August DECROP, gewezen motorist van de N.59 
« Getuigt voor Christus » (zie NEPTUNUS 78/79 Nr 
4), heeft Marcel DEPOTTER, gewezen schipper van 

N 38 « Anna n na de oorlog N 72S. 
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de N.38 «Anna» ons een verslag en foto's over
gemaakt. De lezer zal opmerken hoe hij oprecht 
spreekt. 

Dit houten vaartuig van 20,94 B.T. en 55 P.K. werd in 
1934 op de Scheepswerven van HILLEBRANDT A. 
te Oostende voor rekening van reder PINCKET 
Gustaaf gebouwd. Op 19 november 1934 trad hij in 
de vaart onder de kentekens 0.12. Op 29 april 1936 
trad hij in de vaart onder nr. N.38 en altijd onder 
de naam «Anna» voor rekening van zijn nieuwe 
reder DEPOTTER Marcel uit Nieuwpoort. Na de oor
log, op 27 oktober 1950 werd de N.725 «Anna» 
aan reder VANDIERENDONCK Lucien uit Zeebrugge 
verkocht en trad in de vaart als Z.725 « Prins Al
bert » ; Op 23 september 1963 kwam hij in de han
den van een Nieuwpoortse reder terug. Deze was 
LEMAIRE Fernand en het schip was de N.725 
«Ronny» geworden. Het vaartuig verging op 30 
juni 1963 op ± 3 mijlen N.W. Nieuwpoort. De be
manning werd gered. 

DEPOTTER Marcel 
Schipper.elgenaar 

N.38 « Anna > 

En nu geven wij het woord aan schipper DEPOTTER 
Marcel : 

«Wij zijn per schip vertrokken vanuit Nieuwpoort 
« op 19 mei 1940, omstreeks 10 u. van deze zondag-
«voormiddag. Onze bestemming was Dieppe. 
«Aldaar werd de toegang tot de haven ontzegd 
« en kreeg ik opdracht door te varen naar Fecamp. 
« Ik verbleef één nacht te Fecamp en kreeg dan 
« orders van Waterschout DEPOORTER, zeecommis-
« saris van Nieuwpoort naar Saint Vaast te varen. 
« Daar aangekomen moest ik in volle zee voor anker 
« gaan liggen. Na verloop van 2 a 3 dagen werd ik 
«verplicht aan de kade te meren en vrouw en kin-
« deren aan wal te brengen. Daarna moest ik op-
« nieuw op anker gaan liggen. Een paar dagen later 
«kreeg ik opdracht opnieuw aan te leggen aan 
« de kade. Al ons huisgerief (o m. meubelen) en vis-
«tuig moest worden aan land gebracht. Hierop werd 
« ik verplicht door te varen naar Cherbourg waar 
« eveneens enkele dagen verbleven werd. 

« Er kwamen toen twee rijkswachters aan boord en 
«onder bedreiging van hun dienstwapen (revolver) 
«werd mij gevraagd: "Oui ou non pour Dunquer-
« ke ?" Daar ik duidelijk zag dat hun wapens van 
« kogels waren voorzien, antwoordde ik natuurlijk 
« bevestigend. Ik moest met mijn schip eerst bij een 
«loskraan gaan liggen om een grote baal reddings-
" vesten (600-tal) aan boord te nemen. Op zondag-

Matroos 
NEUDT Frans 

(geb. 12 april 1922) 

« avond kregen wij bevel uit te varen naar Dover». 
Laten wij hier opmerken dat op grond van de tra
gische ervaringen een echte reddingsdienst ten 
bate van de talrijke schipbreukelingen opgericht 
werd. Dit kleine vaartuig van amper 20 B T. en met 
een zwakke motor uitgerust is anderzijds meer ge
schikt voor een hulpdienst dan voor de ontruiming 
van talrijke mannen. De zondag waarvan sprake 
was de tweede juni. Laten wij nu schipper DEPOT
TER Marcel verder vertellen. 

« Tijdens deze route werden wij gepraald door een 
« Engelse destroyer. Zij meenden dat spionnen bij 
« ons aan boord waren. Ons schip werd dan ook 
« nauwkeurig onderzocht, doch alles was natuur-
« lijk in orde. Daarop werd verder koers gezet naar 
« Dover. Daar aangekomen werd de bestemming 
«Duinkerke geschrapt. De sleepboot 'Goliath' 
« (bijl.) heeft ons, samen met nog andere vaartui-
« gen, terug gesleept naar Cherbourg. Wegens de 
«bombardementen konden wij de haven Cher-
«bourg echter niet binnenlopen. Toen alles over 
«was zijn wij dan uiteindelijk de haven binnenge-
« varen ». 

Matroos 
NEUDT Gustaaf 

(geb. 11 Januari 1921) 

Hippoliet BEYEN, schipper van de N.58 « Abel DE-
WULF» (zie NEPTUNUS 78/79) nr. 6) heeft in zijn 
logboek geschreven : «6 juni : vertrokken (vanuit 
Dover) naar Cherbourg met de tuigboot Goliath en 
de N.62, N.38, N.53, N.45 ; gans de nacht gelopen 
zonder licht ; vertrokken uit Dover om 18 u. 7 
juni : aangekomen in Cherbourg om 15 u.». De 
N.38 « Anna » kwam dus te laat te Dover aan om 
aan de ontruiming van Duinkerke deel te nemen 
en moest daar tot 6 juni blijven. 
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« Omstreeks 16 u., vertelt verder schipper DEPOT-
«TER, kreeg ik de nodige documenten van een 
« Frans commandant om mijn huisraad (meubelen) 
« en vistuig terug aan boord te nemen en om ook 
«vrouw en kinderen te gaan opsporen in Frank-
« rijk. Toen ik echter te Saint Vaast aankwam stond 
« de zeecommandant van Nieuwpoort (de heer G. 
« DEPOORTER) daar op de pier en riep mij toe : 
«'Gij moet terug naar Cherbourg, zij hebben U 
« nodig ». Te Cherbourg aangekomen, moest ik de 
« oorlogschepen en de boten met vluchtelingen aan 
« boord bevoorraden. Dit deed ik gedurende 14 da-
«gen en 2 nachten. Ik werd door de overheid 
« zelfs verplicht deze bevoorrading verder te zetten 
« tijdens de vijandelijke bombardementen. Ik vroeg 
« aan de commandant die in het fort verbleef de 
« toelating om vrouw en kinderen te gaan opzoeken. 
« Zijn antwoord was kortweg : « hier blijven, zo gij 
« durft uitvaren zullen wij u beschieten en krijgt het 
« schip zeker een obus in de zijde ! ». 
«Op woensdag 19 juni waren de Duitsers om 5 u. 
«'s morgens Cherbourg binnengerukt en werden 
« wij verplicht soldaten aan boord te nemen en naar 
« Porsmouth te varen ». 

Dank zij Bre-Luitenant-Kolonel P. EYGENRAAM die 
aan de hand van officiële Franse bronnen de toe
stand te Cherbourg grondig heeft bestudeerd (zie 
NEPTUNUS 77/78 nr. 3) weten wij met zekerheid dat 
het laatste hoogzeeschip op 18 juni te 16 u. Cher
bourg verlaten heeft terwijl de troepen van ROMMEL 
reeds op vijf kilometers van de rede waren. Deze 
namiddag werd het arsenaal van de onderzeërs 
door de Fransen vernield (*). 

Schipper Jeroom VIAENE die a/b van zijn 0.153 
« Prins Boudewijn » nog op de rede van Cherbourg 
was heeft deze vernieling goed beschreven : «'s 
Namiddags lieten de Fransen gans de boel in de 
lucht vliegen. Gans de werf van de onderzeërs met 
de schepen ging de lucht in. Ook in de straten 
zagen wij vrachtwagens en oorlogstulgen in brand 
staan. Alle schepen gingen op de vlucht» (NEPTU
NUS 78/79 nr. 5). Laten wij herinneren aan het 
feit dat in het begin van dezelfde namiddag van 18 
juni, Saint-Vaast-Ia-Hougue ontruimd wordt. Gedu
rende de nacht van 18 tot 19 juni en in de morgen 
van deze laatste dag van Cherbourg bezetten de 
Duitsers de stad zelf terwijl de forten zich nog hard
nekkig verdedigen. Het is slechts om 14 u. dat vice-
admiraal LE BIGOT, « Préfet Maritime » en gouver
neur van Cherbourg, zijn beslissing van overgave 
neemt. De officiële overgave heeft plaats in de 
«Préfecture Maritime» de 19 juni te 17 u. tussen 
Admiraal LE BIGOT en de toekomstige Marschalk 
ROMMEL. Op dit ogenblik zijn de Duitsers reeds in 
de omgeving van Brest I 

Daar schipper Marcel DEPOTTER op deze dag 
kort na 5 u. 's morgens Cherbourg heeft verlaten, 
mogen wij beweren dat hij één der allerlaatste is. 
Hij maakt toch een kleine vergissing wat betreft 
het aantal dagen gedurende dewelke hij de bevoor-
radingsdienst heeft verzekerd. Hij spreekt van 14 da-

(*) De ter plaatse vernielde eenheden waren, vol
gens Ere-Lt.-Kol. P. EYGENRAAM, de « Roland 
Morillot », de « Praya », de « Martinique », de « Gua
deloupe» en de «Reunion». 

gen en 2 nachten en wij weten dat hij op 7 juni te 
Cherbourg met de Goliath terug was terwijl hij de 
haven op het laatste ogenblik, op 19 juni te 5 u. 
's morgens heeft verlaten. Ondertussen heeft hij nog 
een heen- en terugreisje tussen Cherbourg en 
Saint-Vaast-la-Hougue gemaakt. Hij heeft dus min 
of meer twaalf dagen van gevaarlijke bevoorra-
dingsdienst in de rede van Cherbourg gepresteerd 
en iedereen weet dat de oorlogsdagen zeer lang 
schijnen. Het is dus normaal dat schipper DEPOT
TER nog de indruk heeft dat hij twee volle weken 
in deze gevaarlijke zone bedrijvig is geweest. Laten 
wij hem nu zijn vlucht uit Cherbourg en zijn ver
dere oorlogsleven vertellen : 

« Bij ons vertrek uit Cherbourg werden wij gewei-
« dig beschoten door Duitse mitrailleurs. En na het 
« mitrailleurvuur volgde een harde beschieting met 
« obussen van 7 tot 9 uur in de morgen. Veiligheids-
« halve vaarden wij zig-zag. De laatste drie obussen 
« ontploften rondom ons schip zodat de achtermast 
«halfweg was doorgebroken en de stuurkabine 
« uitermate zwaar werd beschadigd. 

« Eens de Engelse kust genaderd, viel onze motor 
« uit wegens defect. Wij gaven klanksignalen op 
«alle mogelijke manieren. Uiteindelijk heeft een 
« sleepboot ons op sleeptouw genomen tot in het 
« grote dok van Southampton. Daar is het schip 6 
« maand blijven liggen. De eigenlijke herstellings-
« werken duurden circa 6 weken. De Directeur van 
« het Zeewezen, de Heer PIETTE, stelde ons daar 
« de vraag : « Wie zal al die herstellingswerken be-
«talen ?». Daarop konden wij als enig antwoord 
« geven : « Ik weet het niet, ikzelf heb geen cent, 
« ik heb niets meer, ik ben mijn huisraad en vistuig 
« kwijt (achtergelaten in Frankrijk) terwijl mijn gezin 
« in dit land op den dool is. Daarbij voor al mijn 
« werk kreeg ik de karige vergoeding van 300 Fran-
« se franken ». 

« In december vaarden wij naar Brixham met het 
« doel te vissen. In 1942, omstreeks december, wer-
« den wij tijdens het vissen beschoten door 4 Duitse 
«vliegtuigen. Nagenoeg alles was aan dek stukge-
« schoten. Eens de herstellingen opnieuw uitgevoerd, 
« zijn wij vertrokken naar Swansea, ook weer met 
« het doel aldaar te gaan vissen. 
« Op 15 juli 1945 zijn wij uiteindelijk naar België 
«teruggekeerd waar wij aankwamen op 16 juli. Ik 
« leefde dus 5 jaar gescheiden van vrouw en kin-
« deren ». 

Dit is het einde van het oprecht verhaal van 
schipper DEPOTTER Marcel die op de weg van 
Duinkerke tot Dover is geweest, die gedurende twee 
weken de bevoorradingsdienst in de rede van Cher
bourg in gevaarlijke omstandigheden heeft verze
kerd, die Cherbourg op het nippertje en onder het 
vuur van de vijand heeft verlaten, die tijdens de 
oorlog opnieuw door de Luftwaffe zwaar aangevallen 
werd. 

Bij beslissing van de Minister van Verkeerswezen 
te Londen, van 21 juli 1941, werden de namen van 
de N.38 «Anna» ; DEPOTTER Marcel, schipper, 
NEUDT Gustaaf en NEUDT Frans, matrozen, (on
der resp, nummers 308, 309 en 310) in het « Gulden 
Boek van het Zeewezen » ingeschreven met de ci
tatie : «Hebben in gevaarlijke omstandigheden 
werkelijk medegewerkt aan de ontruiming van Duin
kerke en door hun besloten daad talrijke geal
lieerde soldaten gered ». Een dergelijk citaat voor 
Cherbourg zou welverdiend zijn geweest. 
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Wij danken schipper DEPOTTER Marcel voor zijn 
verhaal en de foto's, August DECROP voor zijn 
opzoekingen en Ere-Luitenant-Kolonel (R.) Paul 
EYGENRAAM voor zijn kostbare medew/erking. 

BIJLAGE 

Belgische sleepboten te Duinkerke... 

Op 20 mei 1940, werden enkele Antwerpse sleepbo
ten door de Franse Marine Nationale te Duinkerke 
opgeëist. Dag en nacht, onder de bommen, hebben 
zij bijstand geleverd. 

De «THAMES» (Kapitein SOHUDDINGS Lieven) 
vertrok op 24 mei naar Saint Malo om een gestrand 
schip te redden en kwam daarna terug naar Duin
kerke. Op 29 mei, werd het schip door een bom 
op voordek getroffen en moest verlaten worden. 

De « MAX » (Kapitein JOUKES August) en de « VUL-
CAIN » (Kapitein DEPAUW E.) werden, op 29 mei, 
door brandbommen getroffen. Ondanks dappere po
gingen om te blussen, werden zij vernield. De 
« ELBE » (Kapitein LUSYNE Julien) werd, op 2 juni, 
door een bom getroffen en moest verlaten worden. 

Op de 2de juni, heeft de overlevende, de grote 
sleepboot «GOLIATH» de bemanningsleden van 
de vernielde sleepboten in Engeland overgebracht. 
Na de oorlog, hebben de Belgische sleepboten van 
Duinkerke het Frans Oorlogskruis 39-45, met bron
zen ster, ontvangen. De citatie aan de dagorde 
van de Marine Nationale zegt dat iedereen aan 
boord moedig en koelbloedig is gebleven. 
en te Cherbourg... 

Volgens inlichtingen van de Historische Dienst 
van de Franse « Marine Nationale », die door Ere-
Luitenant-Kolonel (R.) P. EYGENRAAM werden me
degedeeld, hebben drie Belgische sleepboten aan 
de ontruiming van Cherbourg deel genomen : de 
« Goliath » onder het gezag van de « officier des 
equipages» DERRIEN met 250 mannen a/b ; een 
der «Letzer»s met 125 mannen a/b en de P.29 
(dus waarschijnlijk een loodsboot) met 25 mannen 
a/b. Dit was op 18 juni 1940. 

X X X 

Ons dankwoord bsantw/oordend, heeft schipper DE 
POTTER Marcel nog op twee punten aangedrongen. 
Hij heeft bevestigd dat hij als laatste en alleen op 
18 juni 1940 om 7 uur uit Cherbourg vertrokken is. 
Hij heeft ook betreurd dat de vissers geen deftige 
vergoeding voor hun gevaarlijk werk hebben gekre
gen. «Ik heb met de «Anna N.38» 14 dagen te 
Cherbourg de ochepen met troepen of vluchtelingen 
aan boord bevoorraad. Voor al dit werk werk werd 
mij een to;a;e vergoeding van 200 a 300 Franse 
franken uitbetaald !» Voor degene die het tijdperk 
van 1940 niet gekend hebben, laten wij opmerken 
dat de waarc'g van de Franse frank toen minder 
v/2s dan do waarde van de Belgische frank. Eens 
Ie meer is c'e gebeurlijke en billijke vergoeding voor 
prestaties en kosten afhankelijk van de toekenning 
van een st&tuut van nctionale erkentelijkheid aan 
onze vissers. Het woord is aan de Regering en/of 
c:n het Parlement. 

MAGNIFIQUE EPINGLE DE CRAVATE 
PRACHTIGE DASSPEID 

DE IA E71-FREGATE 
VAN DE E71-FREGAT 

EN METAl DORE 
IN VERGULD METAAL 

220,- Fr. + 20,- Fr. frais de port 
220,- fr. + 20,- fr. verzendingskosten 

Enkel door overschrijving /stort ing voor rekening nummer 473-6090311-30 van Neptunus. 
Le payement se fait uniquement par virement au compte 473-6090311-30 de Neptunus. 
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Ces pages sont dédiées è la population graveli-
noise et a son Maire en témoignage de reconnais
sance pour l'accueil réserve en 1914-1918 è tant 
de soldats belges qui n'avaient plus de foyer. 

Gravelines ou Grevelinge(n) 

En marge de l'activité navale beige 1914-1918 (Xll) 

Par J. Verleyen 
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NEUVIEME PARTIE : 

Trois Sieges en quatorze ans (1644-1658).. 

(suite) 

Le site de Gravellnes en 1644... 

Le siège de 1644 est resté de lom Ie plus memo
rable des Irois assauts subis par la vilie (1644-1652-
1658) Certains auteurs réservent même I appellation 
de siège a la seule operation de 1644 tandis que 
les operations de 1652 et 1658 sont plutót qualifiees 
d irvestissements A la difference des deux derniers, 
du reste le siege de 1644 a donne naissance a une 
assez abondante litterature et aussi a une illustra
tion assez abondarte Plusieurs exemplaires d'illus-
tration ont pu être reunis dans ce modeste travail 
lis permettent de se rendre compte de ce que 
devait être le site de Gravelines a cette epoque 
avec son port macheve et ses fortifications Ces 
dernieres sont toujours centrees autour de la vieille 
erceinte de Charles-Quint maïs au cours des règnes 
de Philippe II Philippe III et Philippe IV elles ont 
été completées par des defenses avancées de plus 
en plus puissantes La place qui se presentait a 
I origine comme un hexagone quelque peu aplati 
s est muée petit è petit en une etoile aux pointes 
multiples De puissantes fortifications ont éte ele-
vees sur la cóte même de part et d autre du de-
bouche du nouveau chenal et des redoutes ont éte 
édifiées le long de ce chenal et même sur la plaqe 
jusqu è la laisse de basse mer Les diverses illus
trations permettent de s en faire une idée quoique 
(et le lecteur l'aura remarque en les contemplant) 
elles varient toutes entre elles surtout en ce qui 
concerne I hydrographie Une curieuse illustration 
est celle de Guilliam VERDUSSEN d Anvers Elle 
nous donne la situation existante au moment ou 
le siege allait debuter et c est elle qui nous donne 
le plus de details au point de vue hydrographique 
avec un chenal principal en cours d achevement et 
au nord de celui-ci une large fossé d ecoulement 
direct vers la mer Ce fossé est du reste repris 
sur les autres croquis maïs en lui attribuant moins 
d importance Deux choses sont certaines comme 
nous le verrons les fosses de la place étaient en 
communication avec la mer et le nouveau chenal 
n etait pas entierement praticuable è la navigation 
Plus tard VAUBAN etendra encore davantage les 
defenses exterieures de la place en tenant compte 
d'une experience personnelle et ce site auquel 
le nom de VAUBAN demeure associe est encore 
bien visible tandis que les fortifications sur la cóte 
même (Fort-Philippe ou Saint Philippe) ont disparu 
apres avoir subsiste longtemps è I etat de ruines 

Le siège de 1644... 

Les operations militaires suivirent d assez pres la 
conclusion de I arrangement franco-hollandais de 
mars 1644 puisque au debut de juin les troupes 
franpaises se concentrent dejè aux alentours de 
Gravellnes tandis que la flotte des Provinces-Unies 
sous les ordres de I amiral Maarten TROMP s ap-
proche pour bloquer la cóte Les troupes franpaises 
sont commandées par Gaston Due d Orleans frere 
du defunt roi Louis XIII et oncle du tout jeune 
Louis XIV Gaston d Orleans est seconde par des 
hommes de guerre dont certains ont fait leurs preu-
ves è Rocroi comme les marechaux de la MEILLE-

RAYE et GASSION et le lieutenant general RANT-
ZAU La garnison espagnole est forte de pratique-
menl 4 000 hommes et elle est commandee par le 
dernier gouverneur de Ia ville Don Fernanda de 
SOLIS 

Les différents récits du siege concordent dans 
I ensemble L operation semble avoir debute Ie 12 
juin par un assaut donne centre le Fort-Philippe 
lequel otait defendu par 6C0 a 700 hommes Italiens 
pour la plupart nous dit Maurice TORRIS deja cite 
L assaut qui s averait devoir être assez dur se 
termina par une surprise Don Fernando de SOLIS 
peu soucieux de voir sa garnison deja maigre 
amputee du detachement qui defendait le Fort-
Philippe le fit retirer de nuit dcns Gravellnes même 

Un peilt contingent d Italiens devait regagner la 
ville \ ia le VIEUX chenal naturel de I Aa et a 1 aide 
de quelques bateaux plats echoues sur la plaqe 
Fort-Philippe lis se firent cueillir au passage par 
les vaisseaux hollandais Ceci prouve bien que le 
nouveau chenal n etait pas utilisable En penetrant 
dans le Fort-Philippe abandonne les Franpais ny 
t ouverent qu un homme de I armee d Espagne Cet 
homme avait ete charge de mettre le feu au poudres 
au moment de 1 irruption des Franpais Craignant 
sans nul doute pour sa propre securite il sy prit 
SI mal que I explosion fut tres reduite et ne fit 
qu une victime dans les rangs franpais Le Fort-
Philippe (ou Saint Philippe) etait pris intact et 
devint le «Fort-Gaston» car le Due d Orleans y 
etablit aussitot son quartier-general 

Les recits concordent egalement pour dire que la 
tranchee fut ouverte devant la ville même le 16 juin 
et que le siège prit fin le 28 juillet Au cours de ce 
siege la ville reput quantite de bombes et les 
degats furent enormes La percee des fortifications 
fut operee du cote de I interieur des terres sur les 
deux faces d un bastion situe entre les routes de 
Dunkerque et de Bourbourg Les assieges se defen-
dirent tres courageusement et furent aides en cela 
par un violent courant de chasse que la maree 
produisait dans les fosses ce qui prouve bien que 
ceux-ci etaient en communication avec la mer 
Ce courant defruisait chaque fois les travaux 
entrepris par les Franpais pour combler le 
fossé OU etablir un pont Finalement ce sont des 
specialistes hollandais debarques de la flotte de 
TROMP qui parvinrent a contrecarrer partiellement 
ce courant On dit que ce resultat partiel fut obtenu 
en manoeuvrant une ecluse maïs sans beaucoup 
de precisions pour indentifier celle-ci 

La ville ayant capitule les Franpais y firent leur 
entree le 28 juillet et la garnison espagnole fut 
autorisee a en sortir le 29 pour gagner Dunkerque 
avec Don Fernando de SOLIS en tête enseignes 
deployées et une bonne partie de I armement II 
sagissait done d une reddition tout ó fait honorable 
et tout se limita è l'obligation faite au gouverneur 
de baiser Ia botte du Due d Orleans Celui-ci com
me il a ete dit anterieurement trouva la ville tres 
endommagee par les bombardements et dut faire 
chanter le «Te Deum» dans la chapelle des Claris-
ses anglaises car c etait le seul edifice demeure 
en etat J FINOT deja cite signale que Mazarin 
lui-même rendit hommage a la vaillance des defen-
seurs en ecnvant «Les assieges de Gravelines 
quoique sans esperance de secours font une resis
tance qui n est pas ordinaire et ont soutenu deux 
assauts avec grand coeur» 
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Poursulte, ralentissement et fin des succes francais... 
II fallut attendre l'année sulvante pour voir se pour-
suivre les operations de cette guerre sur la cóte 
de Flandre. Le 10 juillet, le Fort Mardyck était pris, 
toujours avec l'aide de la flotte de l'amiral Maarten 
TROMP Le fort était défendu par Don Fernando 
de SOLIS, ancien gouverneur de Gravelines. Encore 
une fois, il put se retirer honorablement. Le fort 
Mardyck était un ouvrage formidable qui pouvait 
abriter une garnison de 4.000 hommes. II avait été 
construit en 1622, sur ordre de l'Arcfiiducfiesse 
Isabelle, par l'ingénieur Jan CAMEL pour assurer 
la protection tie la «fosse» de Mardyck, mouillaqe 

ideal de la marine de l'Archiducfiesse. Pendant une 
vingtaine d'années, on allait venir mouiller (pour 
attendre des ordres ou des vents favorables) dans 
la «fosse Mardyck», située a proximité de Dunker-
que et protegee, d'une part, par un banc de sable 
qui en défendait l'accès, et, d'autre part, par le 
fort du même nom C'est ce que l'on appelait 
«mouiller sous le fort Mardyck». 

Du 3 au 9 aoüt 1645, Bourbourg est assiègée et 
doit se rendre. Cette fois, la garnison est faite 
prisonnière et conduite a Gravelines La fin de 
l'année améne un succes espagno! qui efface un 
des revers subis. En effet, le 4 décembre 1645, 

Cliché Bibliothèque Royale Albert Ier. 
Section Cartes et Plans 
La curieuse carte de Guilliam VERDUSSEN d'Anvers. Cette carte est peu exacte au point de vue de la disposition des 
lieux La légende contlent des erreurs. Ainsi, la flotte hollandaise est renseignée comme étant sous les ordres de 1'Amiral 
DORP qui fut le prédécesseur de TROMP. Le canal passant par le Fort de I'Ecluse et qui doit ètre le canal de Calais est 
mentionné comme vote d'eau menant d Saint-Omer. 

.ötïBr.sïttn t-.ac Catrti batibt nttUtWïittoi bsnoratóingat' 
Büfigtitrt^^ïniHc! 

DELtHEATIO??, nf CARtS.DV KoWEt MAraEDVGRAVSt.möt| 

U ^ M t b t ^ t K n . P «wtffiAidkaiac ftmtc^m. 

C. IjcfiMt RovaUavec cii*^ Houiiieft*» , 

'. Po»it,(»ihrcie vinlhaittt» 
j . TKT«ce»ia nouueipori, 

H» L'anatnport. _,_^ . . . . ^ v « ™ j y . 
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Cliché Bibliothèque Royale Albeit lei 
Cabinet des Estampes 
Plan de Giavelines extialt de TAlbum des Plans et Pioflls pour sulvie les campagnes et slèges du Soy de Sébastlen de 
Beaulieu 

Ie fort de Mardyck est repris par Don Fernando 
des SOLIS ancien gouverneur de Gravelines et 
ancien commandant de Mardyck qu il avait dü ren-
dre honorablen^ent le 10 juillet precedent 

Gette meme annee 1645, les Hollandais ne sont 
pas restes inactifs sur leur front lis tentent d en-
vafiir le Pays de Waes pour attaquer Gand maïs 
lis doivent reculer devant la bonne defense organi-
see par PICCOLOMINI lis reprennent cependant, 
a cette occasion la place de Hulst Cette reprise 
de Hulst et celle anterieure de Breda peseront 
lourdement dans la decision que prendront bientót 
les Provinces-Unies de conclure la paix avec I Es-
pagne Ces deux places constituent en effet des 
maillons vitaux de la defense meridionale des dites 
provinces Notons que PICCOLOMINI qui vient de 
faire apprecier sa valeur dans la defense de Gand 
et du Pays de Waes a egalement fait preuve de 
genie en fin 1644 et au debut de 1645 Apres la 
prise de Gravelines il a cree une nouvelle ligne 
d eau defensive en faisant creuser un canal qui a 
porte son nom et qui actuellement considerable-
ment elargi, est devenu le canal de jonction Linck-
Coppenaxfort De la ce canal se prolongeait par 
un cours d eau naturel, le «rietvliet» en direction 

de Mardyck Ce cours d'eau fut canalisé et devint 
le «canal de Melo» Ce canal existe toujours egale
ment sous la forme d une voie de derivation vers 
la mer tandis que la jonction Linck-Coppenaxfort 
est devenue un des maillons de l'axe fluvial è 
grand gabarit Denain-Dunkerque En même temps, 
furent construits le grand fort de Linck et le Cop-
penaxfort ainsi que d autres ouvrages de moindre 
importance Tout ce systeme de defense ne servit 
a rien par suite de la prise de Mardyck et de Bour-
bourg Cependant comme souvent dans la Flandre 
maritime des travaux hydrauliques executes a des 
fins militaires se sont reveles utiles a la posterite 

L annee 1646 voit les Franpais reprendre vigoureu-
sement I offensive Le Ier aoüt, Bergues capitule 
et le fort de Mardyck doit en faire autant le 24 du 
même mois apres un siege tres meurtier car il est 
defendu par 3 000 fiommes Le 9 septembre, CONDE 
sempare de Furnes et le 19 septembre, il assiege 
Dunkerque Cette ville est defendue par un gouver
neur qui a pns ses fonctions le 6 janvier de cette 
annee C est un lieu expose et capital pour I Es-
pagne dans les Pays-Bas Aussi on y a place un 
fiomme de valeur Guillaume BETTE, premier Mar
quis de Lede (pres d Alost) auquel nous revien-
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drons U n a pas hesité a faire remettre sous eau 
les Grandes Moeres Ainsi Ie travail d asseche-
ment entrepris de 1620 è 1627 par Wenceslas CO-
BERGHER est reduit è neant alors qu il commencait 
a porter ses fruits II faudra attendre jusquen 1766 
pour les voir assechees a nouveau (*) Le 11 octo-
bre Guillaun-e BETTE Marquis de Lede devait 
capituler honorablement 

La perte de Dunkerque constituait pour I Espagne 
une veritable catastrophe car c etait le seui port 
serieux dont elle disposait encore dans les Pays-
Bas Une preuve en est que malgre le refroidisse-
ment deja sensible des relations franco hollandai-
ses le tlotte de TROMP y est intervenue pour la 
derniere fois Franpais et Hollandais tenaient autant 
les uns que les autres a arractier a I Espagne ce 
nid de corsaires redoutables qui gênaient encore 
fameusement la navigation Une autre preuve en 
est que dans les annees precedentes les autorites 
de nos provinces ont mis en oeuvre pour realiser 
une bonne jonction par eau entre Bruges et Dun
kerque via Plassendale Nieuport et Furnes 

Bert BIJNENS deja cite ecrit è ce propos que 
sur un plan drasse en 1624 par Michel Florent 
VAN LANGREN mathematicien et cosmographe des 
Archiducs et ensuite de Philippe IV (nous avons 
deja parie de lui et signale son activite dans la 
region cette annee-la) ce canal figure deja sous 
le nom de «Brugse vaart» Sur un autre plan du 
même auteur et date de 1639 le canal porte le nom 
de «Ferdinandakanaal» Le trafic entre Dunkerque 
et Bruges efait jadis tres intense le port de Dun
kerque etant a cette epoque le seul qui permettait 
a Bruges d avoir un acces a la mer car le port de 
Nieuport etait ensable Les travaux entre Dunkerque 
et Zuidcote furent adjuges le 28 decembre 1638 
et ceux entre Zuidcote et Furnes le furent le 21 
fevrier 1639 En fevrier 1641 la premiere peniche 
marchande fut affermee sur le trajet Furnes-Dunker-
que et en octobre 1641 ce fut au tour de la barqe 
Furnes-Nieuport L ouverture de la liaison Plassen-
dale-Dunkerque permit aux marchandises debar-
quees è Dunkerque d etre livrees jusqu aux bou-
ches de l'Escaut sans transbordements 

Henri ROGIE (*') a parlé également de I impor
tance de cette voie d eau Plassendale-Dunkerque 
qui a ete modernisee au cours du siècle passé ce 
qui lui a donne son aspect actuel et qui fait actuel-
lement I objet de projets de modernisation 

Quant a la jonction Plassendale-Ostende elle ne fut 
realisee qu en 1666 au moment ou ce port devait 
remplacer Dunkerque definitivement perdu 

La premiere prise de Dunkerque cloture vraiment 
I activite frangaise dans cette premiere phase Le 
Professeur Michel DEVÈZE deja cite note même, 
que I annee 1647 ne voit aucun succes militaire 
franpais Les signes avant-coureurs de la Fronde 
se font deja sentir dans I armee dont la solde n'est 
pas payee ce qui amene des mutineries On sent 
que des pourparlers sont en cours entre Espagnols 
et Hollandais et une treve sur mer est même deja 
conclue en cette annee 1647 II etait grand temps 

pour I Espagne car ainsi que note le même auteur 
le territoire des Pays Bas meridionaux se reduisait 
comme une peau de chagrin et le territoire etait si 
mal controle en tant de points que des chevauchees 
franco-hollandaises etaient possibles a travers ce 
pays 

Mazarin pourtant ne reste pas inactif et il agit sur 
d autres fronts Tout d abord il y a encore la Cata-
logne dont I insurrection est toujours en cours mais 
le ruse Sicilien pro.ite de toutes les relations qu il 
a dans la péninsule italienne pour susciter des 
difficultes a I Espagne dans ses possessions italien-
nes dans tcus ces petits duches et principautes 
et jusque dans les Etats du Rape 0 est ce qui a 
fait dire que Richelieu et Mazarin etaient ruses, 
chacun a leur maniere Richelieu pour les grands 
coups comme I alliance franco-hollandaise et Maza
rin pour les petites intrigues En 1647 precisement 
il reussit un coup d une assez grande envergure 
et qui chose tout a fait imprevisible trouve un 
echo dans notre histoire nationale Le 7 juillet 1647 
il parvient a faire eclater une revolution anti-espa-
gnole dans la vice-royaute de Naples L autorite 
Espagnole ne fut retablie que I annee suivante 
apres de dures operations dans lesquelles intervint 
meme la flotte franpaise de la Mediterranee Ce que 
Mazarin ne pouvait prevoir c est qu au debut du 
siecle dernier deux auteurs frangais le composi
teur de musique Esprit AUBER (1782-1871) et I au
teur litteraire Eugene SCRIBBE (1791-1861) furent 
inspire par cette revolte des Napolitains pour en-
tirer un opera intitule «La Muette de Portici» et 
que cet opera allait etre lui-meme a I origine d une 
autre revolte dont nous commemorons cette annee 
le ISOeme anniversaire i 

Les reconquëtes espagnoles de 1649/1652... 
ou 
La Regence de I'Archiduc Leopold Guillaume 
(1648-1656) 

Cette periode de retablissement de I autorite de 
I Espagne sur la partie actuellement franpaise de 
la cote du Westhoek coincide vraiment avec le 
regne de I Archiduc Leopold Guillaume au point que 
les evenements et la personne ont ete associés 
II en est resulte que la periode elle-mème est restee 
connue sous le nom de «Periode de reconquete 
par Leopold Guillaume» Les historiens actuels tres 
critiques se plaisent a souligner que 1 Archiduc 
n etait pas de seul element moteur de ces succes 
espagnols 

Tout d abord il y a ce fameux Traite de Munster 
signe le 30 janvier 1648 II a garde mauvaise repu
tation chez nous a cause de la fermeture de I Es-
caut du canal du Sas de Gand, du Zwm et «autres 
bouches de mer y aboutissant» II n en demeure 
pas moins qu il a ete souhaite avec la plus grande 
ardeur par 1 Espagne et accueilli avec soulagement 
dans nos regions Pour I Espagne c etait la fin 
d'un second front dans les F'ays-Bas et de plus 
LOUIS XIV est desormais prive du concours de la 
marine des Provinces-Unies Nous avons vu com-
bien ce concours naval a ete precieux pour s em-
parer de Gravelines de Mardyck et de Dunkerque 
Pour reprendre I offensive nous verrons Louis XIV 
contraint de rechercher (et a quel prix i) un nouvel 
allie sur mer Pour les Provinces-Unies c etait la 
fm de la «Guerre de 80 ans» et la reconnaissance 
definitive de I independance nationale avec une 
solide frontiere meridionale Les pourparlers ont 
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Fragment d'une carte des chatellenies de Bourbourg et de 
Gravelines établie en 1660 (done immédiatement après Ie 
Traite des Pyrenees, par Ie géomètre Jan SAPPAERT. Cette 
carte repose aux Archives de l'Etat i Gand (cartes 30) et 
est reproduite avec l'aimable autorisation du Professeur 
Adriaan VERHULST. 

dure lor.gtemps (ils étaient déja bien en cours en 
1646) et Mazarin a été informé de tout car il était 
bien renseigné. Aussi, a-t-il vraiment intrigue au 
maximum pour faire échouer les pourparlers. Com
me Ie dit tres bien Ie Professeur Michel DEVÈZE, 
déjè cité, c'est Ie triomphe du parti des gros mar-
chands d'Amsterdam centre Ie Stadhouder lequel, 
en dépit des successions intervenues, a toujours 
marqué une preference pour la poursuite des ope
rations de reconquète des territoires méridionaux. 
Aussi, c'est la fëte a Amsterdam durant trois jours 
et on illumine la ville. Le grand poète VONDEL 
lui-même est de la partie et il compose un poème 
de circonstance qui s'intitule : «Mars enchaïné». 
A l'age du fer va succèder l'age d'or. On va pouvoir 
naviguer dans loutes les directions et commercer 
avec une grande partie du monde. On va pouvoir, 
enfin, profiter des avantages acquis au cours de 
la "Trêve de douze ans» en étant décharge du 
fardeau de la guerre. 

Mazarin, quant a lui, n'a pas que les soucis que 
lui apportent les pourparlers hispano-hollandais, il 
dolt faire face a cette révolte qui prit parfois des 
aspects heroi-comiques qui devaient faire la joie 
d'écrivains ou de metteurs en scène ultérieurs et 
qui est connue sous le nom de la «Fronde». Nous 
avons vu que, déjè en 1647, les signes avant-cou-
reurs se font sentir dans l'armée. 

En janvier 1649, la révolte éclate a Paris. Mazarin 
et le fout jeune Louis XIV doivent méme fuir. Cetie 
fuite, Louis XIV ne l'oubliera jamais de sa vie et 
c'est ce qui le déterminera a installer la residence 
royale a Versailles bien en dehors de Paris oü il 
est trop facile a quelques troublions de retenir le 
rol prisonnier. Une des caractéristiques qui nous 
concerne, note le Professeur Michel DEVÈZE, c'est 
que les chefs militaires et de nombreux officiers 
se retirent de la zone des operations pour refluer 
sur Paris. 

Et voici le moment mieux faire que d'essayer de 
résumer ce qu'en dit a son sujet le Professeur 
J.A. VAN HOUTTE dans le Tome Vil de l'Algemene 
Gecchiedenis der Nederlanden publié a Utrecht en 
1C51 Au moment oü, a Munster, la paix est conclue 
avec les Hollandais, un nouveau gouverneur general 
vient se fixer a Bruxelles, Leopold Guillaume, Archi-
duc d'Autriche, frère de l'Empereur Ferdinand lil 
et neveu de Philippe IV. Ce prince jeune et affable 
(il a a peine 30 ans) ressemble curieusement è 
l'Archiduc Albert lorsqu'il vint dans nes regions. 
II est également un homme d'Eglise car il est titu
laire de plusieurs évêchés (Breslau, Olmütz, Stras
bourg et Passau), qu'il a confiés a des co-adjuteurs 
avec permission du Pape car il préféré se consacrer 
a la gusrre qui est, pour le moment, la guerre contre 
la France. En attendant, il installe somptueusement 
sa Cour a Bruxelles. Deux registres de ses comptes 
personnels sont toujours conserves et fournissent 
quantité de détails è ce sujet. 

Cliché A.C.L. Bruxelles 
Philippe IV, Rol d'Espagne de 1621 i 166S, qui perdit la 
ville de Gravelines. Détail d'un tableau figurant au Grand 
Séminaire de Bruges avec l'aimable autorisation de son 
Président Mgr. P. DECLERCK (Série des Comtes de Flandre 
et Abbés des Dunes). 
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Après les revers subis en Flandre la situation 
semble se presenter d une maniere plus favorable 
pour I Espagne déchargee d un second front et face 
a une Francs en pleine agitation A Madrid encore 
une fois on exagère même la situation en France 
et on s attend ó voir celle-ci eclater en une sene 
de provinces independantes A Bruxelles I Archiduc 
est beaucoup plus réaliste II se rend compte des 
le debut que la France demeurera toujours un 
Edversaire redoutable alors que lui ne disposera 
jamais d une force armee suffisante et ce par man
que d argent Le manque d argent commence a se 
faire sentir durement en Espagne L Archiduc sen 
plaindra pendant les neuf annees de sa regence 
C est qu il ne doit pas seulement payer les troupes 
royales d Espagne qui operent chez nous mais 
encore deux contingents allies Le premier est 
cclui du Due Charles IV de Lorraine chasse de 
ses etats par Richelieu et qui avait offert ses ser
vices a I Espagne Les «Lorrains» sont tres indisci-
plires et constituent plutot une charge qu une aide 
d autant plus qu il n y a rien a dire au Due qui me
nace tout le temps de passer aux Franpais Finale-
ment en 1654 I Archiduc est oblige d enfermer le 
Due de Lorraine dans la citadelle d Anvers II sera 
ensuite transfere en Espagne et y restera jusqu apres 
la conclusion du Traite des Pyrenees II y a aussi 
un contingent franpais aux ordres des chefs revol
tes et passes è I Espagne Turenne et Conde Conde 
restera au service de I Espagne jusqu a la fin tandis 
que Turenne repassera a la France Conde se re
vele du reste insupportable a I'egard de I Archiduc 
et les contingents franpais tout autant que les 
Lorrains marquent de discipline encore une fois 
parce que I on ne dispose pas des moyens de les 
payer 

Telles sont les conditions dans lesquelles et en 
connaissance desquelles le Regent passe delibere-
ment a la contre-attaque En 1649 avec les troupes 
du Due de Lorraine I Archiduc prend I offensive et 
penetre en territoire franpais avec I intention de 
pousser jusqu au coeur du pays ennemi En fait son 
effort ne peut aboutir qu a la reconquête de quel-
ques forteresses en Flandre forteresses qui avaient 
ete perdues les annees precedentes notamment 
Ypres Pendant la campagne de 1650 le Regent 
dispose de la collaboration de Turenne Cette fois 
les armees espagnoles et leurs allies penetrent pro-
fondement en territoire ennemi et sement la pani-
que jusqu & /"aris Ce succes ne peut être exploite 
toujours par manque d argent et I annee se termine 
même tres mal car Turenne subit une retentissante 
defaite devant Rethel En 1651 I initiative des ope
rations appartient encore toujours aux Espagnols 
Le comte de Fuensaldana commandant en chef de 
I armee royale s empare de plusieurs villes flaman-
des perdues antérieurement C est a ce moment que 
Conde passe au service de I Espagne tandis que 
Turenne retourne au service de son roi legitime 

Nous pouvons maintenant quitter le Professeur J A 
VAN HOUTTE que nous avons suivi jusqu a present 
car les villes reprises en 1651 nous interessent au 
plus haut point En effet, elles nous rapprochent 
de Gravelines 

Georges DUPAS deja cite nous precise que ces 
villes sont Furnes reprise le 5 septembre 1651 
Bergues reprise le 4 octobre et Bourbourg reprise 
le 6 octobre en meme temps que le fort de Linck 
L annee 1652 sera encore plus favorable pour I Es
pagne mais ce seront ses derniers succes Grave-

lines est reprise en mai tandis que la garnison 
franpaise de Dunkerque doit se rendre honorable-
ment le 16 septembre de la meme annee 1652 
Elle est reconduite a Calais 

Le Professeur J A VAN HOUTTE signale è propos 
de la reprise de Dunkerque que le Régent fit savoir 
au Roi que la region de Flandre avait paye le siege 
comptant 150 000 florins pour remettre 1 armee sur 
pied et avait livre 4 000 sacs de grain pour cuire 
le pain Sans cette noble et genereuse interven
tion ajoute le Regent, I armee aurait beaucoup 
souffert AUSSI suggere-t-il au Roi d exprimer sa 
reconnaissance aux Flamands ce qui incitera les 
autres regions a suivre cet exemple 

L annee 1652 s etait done revèlée comme une annee 
de chance exceptionnelle pour I Archiduc qui avait 
remporte au cours de celle-ei une sene de succes 
qui semblaient mexplieables pour beaucoup Or en 
fin de cette annee 1652 une splendide comete tra-
versa majestueusement le ciei de nos provinces 
En ees temps lorsqu il etait question des astres 
beaucoup pensaient a I Astrologie et tres peu a 
I'Astronomie et du coup I opinion publique etablit 
un rapport entre les succes remportés par I Archi
duc Leopold et le passage de la comete C est 
Alphonse WAUTERS deja cite qui nous rapporte 
ce detail a propos du cosmographe Michel Florent 
VAN LANGREN pour demontrer que celui-ci etait 
veritablement un esprit scientifique pour son temps 
En effet il redigea pour I Archiduc un rapport du 
passage de la comete le comparant a un autre 
passage de comete qu il avait observe a Ostende 
en 1618 et il accompagna son rapport de commen-
taires qui prouvaient bien qu il ne croyait en rien a 
I Astrologie 

Ne cloturons pas ce chapitre consacre a la reprise 
de Gravelines en 1652 sans noter une sene de 
divergences de details au point de vue des dates 
ce qui prouve combien il est difficile d obtenir des 
precisions unanimes Comme souvent les grands 
auteurs n en donnent pas Le Professeur J A VAN 
HOUTTE ne parle même pas de Gravelines II se 
contente de dire que la prise de Dunkerque par 
I armee espagnole est un element marquant de I an
nee 1652 Le Professeur Michel DEVÈZE se con
tente de dire que Conde passe a son tour au 
service de I Espagne aida a la reprise de Grave
lines Dunkerque et Rocroi par les Espagnols re-
niant ainsi tous ses succes passes Comme souvent 
aussi par centre ce sont les chercheurs locaux 
qui donnent le plus de details Ainsi Jules FINOT 
nous dit que I Archiduc Leopold Guillaume gou
verneur des Pays-Bas espagnols reprit Gravelines 
sur les Franpais le Ier mai 1652 apres un siege 
ou plutot un investissement de 69 jours La capi-
taine Villers-Courtm qui commandait la garnison 
franpaise sortit de la ville avec les honneurs de la 
guerre Un auteur anonyme plus ancien celui des 
«Delices des Pays-Bas» nous dit que 1 Archiduc 
Leopold reprit la ville en peu de jours en 1652 
faute de garnison suffisante II precise que la Mar
quis Szondrati general de I artillerie d Espagne fut 
tue a ce siege Voyons maintenant ce que disent 
les deux chercheurs actuels qui nous sont devenus 
familiers Marcel LAIDEZ nous dit que Gravelines 
fut assiegee en 1652 par I Archiduc Leopold et dut 
se rendre au bout de 24 jours Georges DUPAS 
pour sa part mentionne que le siege dura du 
7 avril au 19 mai 1652 
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Toen Duinkerke nog Vlaams was 
MENSEN VAN OOSTENDE EN DUINKERKE IN OORLOG EN VREDE 

Door Prof. Dr. W. DEBROCK, 
Voorzitter Marine Academie van België 

Duinkerke en Oostende : twee vissersdorpen die uit
groeiden tot volwaardige vissershavens om ten
slotte in de XVIie eeuw krijgshavens te worden. 

De banken van de Noordzee, met hun smalle geu
len waardoor slechts kleine scheepstypes konden 
doorglippen, maakten maneuvers met zware oorlogs
schepen zeer moeilijk, zoniet onmogelijk. Dat heb
ben zowel de Verenigde Provinciën als Engeland 
ondervonden. Ze moesten zich dan ook beperken 
met hun zware schepen, tot blokkades van de 
Vlaamse kust zonder beslissende slag te kunnen 
leveren met de Vlamingen, terwijl ze daarbij besten
dig gehinderd werden door de snelle Vlaamse fre
gatten der 17e eeuw. 

Duinkerke en Oostende hadden reeds vroeg iden
tieke belangen, nl., besctierming van hun visvangst 
en handel op zee, en ze deelden die bekommering 
met de andere havens der Noordzeekust, o.a. Nieuw
poort, Blankenberge, Sluis. Ze leverden om beurten 
bemanningen en milities voor de Vlaamse krijgsvlo-
ten. 

Duinkerke, Nieuwpoort ©n Oostende kwamen vlug tot 
enge samenwerking. Ze worden de drie zeesteden 
van het Westen geheten, in tegenstelling met die 
van het Oosten zoals Sluis (... « de zesteden zo wel 
jn t oosten als jn t westen »...). 

Reeds zeer vroeg waren de menselijke relaties tus
sen de drie zeesteden zeer druk. Men verhuisde 
van Nieuwpoort naar Oostende, van Oostende naar 
Duinkerke en omgekeerd. Deze migratie was vaak 
zo druk, dat de magistraat der betrokken zeeste
den maatregelen tot matiging moest nemen. Nieuw
poort maakte bv. bekend dat de wethouders van 
Duinkerke verboden aan de inwoners van hun stad 
zich te Nieuwpoort te vestigen. Oostende verzocht in 
1530 de Duinkerkse magistraat maatregelen te ne
men tegen het grote aantal Oostendse zeelieden 
die naar ginder uitgeweken waren. 

Problemen van konvooiering van de visserij stonden 
vaak op de dagorde. Op het einde der 14e eeuw 
en bij het begin der 15de eeuw waren er drukke 
bijeenkomsten der Dr ie; de vermelding van de ge
dronken « presentwijnen » in de rekeningen der zee
steden is er een materieel maar vochtig bewijs van. 

In de 16de eeuw gaat het om belangrijker zaken. 
Het verval van Sluis verhoogde nog voor de Drie het 
belang van visserij en zeevaart. De getuigen van de 
goede betrekkingen zijn niet meer alleen de stads
rekeningen, maar ook de charters en dö handelsdo
cumenten, waarin de Drie naast elkaar zijn vermeld 
als havens waar de ladingen naar keuze mogen aan 
wal gezet worden. 
De wethouder van Duinkerke en Oostende kwamen 
doorgaans samen te Nieuwpoort, dat tussen beide 
havens gelegen is en daardoor ook gemakkelijker te 
bereiken. De vriendschap werd flink aangewakkerd 
door het drinken van goede wijn en, af en toe, door 
het aanzitten aan een fijne maaltijd. In 1539, om 
« t faict van de pieraten in zee zjjnde » te bespreken, 
at men lekker In de « Papegay » te Nieuwpoort, op 
rekening van de drie zeesteden. 

Ook allerlei feesten gaven aanleiding tot vriend-
schapsbezoeken, steeds met de consumptie van 
heel wat « kannen wijns ». 

De samenwerking tussen de Drie Is verzekerd In 
hun betwistingen met vreemde zeerovers of bedrie
gers, tot vóór het Parlement van Parijs, als het moet. 
De gedingen rond de haringvisserij en de vervalsing 
van de merktekens der Zeesteden op de concurre
rende produkten zijn talrijk. 

In 1533 deed Oostende ter zake zelfs het voorstel 
dat de Drie hun vissers zouden opleggen de ha
vens die schuldig waren aan vervalsing, te boycot
ten. Op één jaar tijd, in 1542, kwamen de afge
vaardigden van Oostende en Duinkerke maar even 
twintig keer bijeen te Nieuwpoort om dergelijke pro
blemen te bespreken. 

Na verloop van jaren waren het niet meer alleen de 
visserijbelangen die de Drie bijeenbrachten. Ze 
verenigden hun inspanningen wanneer ze ook de
zelfde algemene belangen te verdedigen hadden en 
dat liep dan over zeer diverse onderwerpen. 

Zeer belangrijk was echter de gezamenlijke strijd 
tegen de zeerovers, van alle natiën, die visserij en 
koopvaart in de Noordzee en in het Kanaal onveilig 
maakten. 
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Konvooiering, recht op represaille en recuperatie op 
de vijand via diplomatieke weg of met « lettren van 
maerke» (1), gezamenlijke onderhandelingen voor 
het loskopen van gevangenen staan bestendig op de 
dagorde. Van de 13de tot de 16e eeuw gaat het vnl. 
tegen de zeeroverij, die een zodanige plaag was 
geworden dat de zwakke bescherming van de 
Vlaamse scheepvaart door het centrale gezag in de 
XVIe eeuw, kon beschouwd worden als een der 
voornaamste oorzaken voor de ondergang van deze 
scheepvaart (2). 

De activiteiten van de Drie is dan ook gedurende 
deze eeuwen onophoudend gericht op middelen tot 
verdediging, vnl. vanaf het midden der XVe eeuw : 
men praat en handelt over geleibrieven, konvooi
ering, vragen om «saulf-conduit ende transport» 
voor de haring (3). 

Men mag dan ook spreken van een voMedige, ster
ke, Vlaamse integratie van de Zeesteden in 't Wes
ten, van Duinkerke tot Oostende, met af en toe 
medewerking van de zeesteden in het Oosten. Men 
moet wel het begrip stad zien in de tijdscontext. 
Uit een studie over de financies van Duinkerke van 
de hand van Denis CLAUZEL Wijkt bv. dat Duinker
ke in de XVIe eeuw nog steeds een groot vissers
dorp was : « Une bourgade dominee par la pêche, 
encore peu développée économiquement, dépendan
te politiquement... (4). 

De godsdienstoorlogen zouden deze integratie ver
storen. Inderdaad, Oostende komt weldra langs de 
zijde van de opstandelingen te staan. Vanaf 1578 zal 
Oostende afhangen van de Admiraliteit van Zee
land, belast met de maritieme zaken, waarbij een 
prijzenhof wordt gevoegd vanaf 1584. Duinkerke 
kwam onder Spaans beheer in 1583. Beide steden 
zouden voortaan mekaar bestrijdende basissen wor
den voor hard vechtende vijanden. 

De belegering van Oostende zou vanaf 1601 weinig 
kansen geven aan eventuele Oostendse reders en 
zeelui Na de lamentabele ondergang van de «on
overwinnelijke » Armada had Spanje niet meer de 
mogelijkheid om de Vlaamse l<ust met een eigen 
oorlogsvloot te beschermen. 

Daarom moest wel beroep gedaan worden op het 
particulier initiatief, het « particuliere armazon » van 
de kapers. Zelfs een schuchtere poging tot op
bouw van een koningsvloot In 1621 na het Bestand, 
o.a. onder het bevel van de Graaf van Wakken, dien
de te gebeuren met de financiële hulp van privé 
reders uit Duinkerke en Oostende. 

Duinkerke kon vrije teugel laten aan zijn kapers, 
voor wie in 1590 en in 1596 aartshertog Albrecht or
donnanties publiceerde ter inrichting en reglemen
tering van het prijzenrecht, o.a. door de oprichting 
van een Hoge Raad voor de Admiraliteit te Brussel 
met een zetel te Duinkerke (5). 

De uittreding van een dertigtal kapers jaarlijks is 
tussen 1588 en 1607 het gemiddelde cijfer. 

De oorlog ter zee is wreed en onmenselijk, des te 
meer daar de Verenigde Provinciën aan hun zee
lui verboden hadden gevangenen te nemen, maar 
geboden deze zonder uitzondering de voeten te 
spoelen, d.l. over boord te gooien in zee. 

Het is hier niet de plaats om over deze avontuur
lijke strijd uit te wijden. Oostende en Duinkerke zul
len echter opnieuw gaan samenwerken, na de over
gave van Oostende op 22 september 1604 en vooral 
na het einde van het Twaalfjarig Bestand. 

Het zullen trouwens andere Oostendenaars zijn, 
want de laatste leden der oorspronkelijke Oostendse 
burgerij verlieten met de Geuzentroepen het 
« Nieuwe Troje » en vestigden zich voortaan hoofd
zakelijk in de streek van Sluis, Vlissingen en Vere. 

Na 1604, in volle heropbouw van Oostende, werden 
de activiteiten ter zee hernomen zo goed en zo 
kwaad als het ging met een totaal verwoeste stad 
en haven. Duinkerkers en Oostendenaars liepen 
vooral weer uit op de vijand ter zee en brachten 
te Oostende en te Duinkerke tussen 1604 en 1606 
heel wat prijzen op. De Admiraliteitszetel van Duin
kerke plaatste trouwens te Oostende een admirali-
teitsrechter om het onderzoek van prijzen, overtre
dingen en misdaden ter zee ter plaatse te leiden en 
de dossiers vervolgens naar Duinkerke op te sturen. 
Oostende bleef dus onder de hogere bevoegdheid 
van de Duinkerkse admiraliteitszetel voor de marine
zaken, hoewel de Oostendse rechters zich gelei
delijk aan, een zekere autonomie wisten te verwer
ven. 

Slechts de definitieve val van Duinkerke in 1658 
zal daar een einde aan stellen : de Oostendse 
admiraliteitszetel bleef dan, met een Nleuwpoorts 
bijhuis, alleen heer en meester op de Vlaamse 
kust. 

Vanaf 1604 vindt men in de historiografie van de 
Vlaamse kaapvaart de vermelding van Duinkerkers, 
evenzeer gebruikt voor de oorspronkelijke Duinkerk-
se kapers als voor de Oostendse : het is één fa
milienaam voor de twee steden, met af en toe ook 
Nieuwpoort erbij. De bekende Nederlandse marine-
historicus J.C. De Jonge, evenzeer als de meeste 
Nederlandse en Franse historici vermelden door
gaans de Oostendse ondernemingen op zee op 
naam van de Duinkerkers. 

Zolang Duinkerken onder Spaans bewind blijft, is 
Oostende een marinevoorpost of steunbasis voor 
Duinkerke. Na het einde van het Twaalfjarig Be
stand, in 1621, verwijlen oorlogsschepen van de 
vloot, behorende tol het eskader van de Graaf van 
Wakken, als een soort voorhoede op de rede en in 
de haven van Oostende. 

De Oostendse en Duinkerkse kapers kregen de han
den vol met het bevechten van dezelfde vijanden. 
Tot 1648 gaat het tegen de Verenigde Provinciën, in 
1640 tegen het rebellerende Portugal, tussen 1655-
1660 tegen Engeland, lussen 1635-1659 gaal het te
gen Frankrijk. 

Het kapersbedrijf werd in de 17e eeuw voor Duin
kerke en Oostende de voornaamste bron van in
komsten, bleef het na de scheiding van 1658 en 
werd het weer voor beide samen als bondgenoten 
gedurende de periode 1702-1706. 

Zowel Duinkerke als Oostende kenden hun helden 
en beroemde kapiteins, die later geslachten van 
zeelui leverden wier namen nog voortleven. 
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De gezamenlijke strijd leverde echter herinneringen 
op die voor beide steden als eigen werden be
schouwd en getuigen van de grote integratie van 
beide bevolkingen. 

Een eerste typisch voorbeeld wordt geleverd door 
de herinnering aan de heldhaftige daad van Jan 
JACOBSEN, kapitein op een oorlogsschip van het 
eskader van de Graaf van Wakken dat te Oostende 
was geankerd. Jan JACOBSEN was de zoon van 
een beroemd Duinkerks admiraal, Michiei JACOB
SEN, bijgenaamd de « zeevos ». Op 2 oktober 1622, 
verliet hij de haven van Oostende in gezelschap van 
twee oorlogsbodems bevolen door Spaanse kapi
teins. De drie schepen werden aangevallen door ne
gen Hollandse oorlogsschepen, waarop de twee 
Spanjaarden op de vlucht sloegen. Jan JACOBSEN, 
met zijn schip, de St.-Vincent, bemand met 180 man, 
na uren beschoten te zijn door de Hollanders, enter
de het schip van vice-admiraal KLEUTER, en zette 
de strijd man tegen man in. Na 13 uren gevecht, 
zag JACOBSEN geen mogelijkheid meer tot over
winning en liever dan zich over te geven, deed hij 
de lont in het kruit steken en vloog met zijn schip 
en de enkele overblijvende leden van de beman
ning de lucht in. Dit glorieuze feit werd danig ver
heerlijkt en ook bezongen in een volkslied dat tot 
ons is gekomen. Oostende en Duinkerke beschouw
den allebei steeds JACOBSEN als hCin man. 

Het is echter duidelijk, uit de directe getuigenissen, 
dat Jan JACOBSEN wel degelijk Duinkerker is én 
door zijn afkomst én door zijn woonplaats én 
door zijn huwelijk. 

De integratie had echter haar werk gedaan en 
schonk o a. aan Oostende daarmee een straatnaam. 

Het « lied van kapitein Jan JACOBSEN » werd des
tijds ontdekt door Maurits SABBE in de verzamelin
gen van de Rijksuniversiteit te Gent. Het beschrijft 
in 21 strofen de heldendaad van de man die er 
«den Nederlandschen Leeuw» wordt in geheten. 
Het werd nog gezongen in 1899 te Heist-aan-zee en 
opgetekend door Dr. J. BOLS. Het werd gepubli
ceerd als volkslied in «Wereldlijke Volksliederen», 
Brussel, 1949, nr. 27, p. 58. 

Wellicht is de geschiedenis van het spookschip « de 
Osschaert», van kapitein Jan van Jakob, verhaald 
als legende en opgetekend door Ary SLEEKS (6) 
een vervorming van de geciteerde feiten. 

Dat ook te Duinkerke de roem van Jan JACOBSEN 
bleef voortleven, bewijst de Franse vertaling van 
het lied nog in 1785, onder de titel «Chanson du 
Magnanime et du courageux capitaine Jan Jacob-
sen » (7). 

Iets analoogs gebeurde met Jacob BESAGE, een 
Oostends kapitein van hetzelfde eskader van de 
Graaf van Wakken. Dit eskader opererend vanuit 
Oostende, veroverde heel wat buit op de Spaanse 
kusten en in de Noordzee. 

Op 1 juni 1629 ontmoette de bekende Hollandse 
admiraal Piet HEYN vóór de Vlaamse kust enkele 
eenheden van dit Oostendse eskader, ging er recht 
op af, menende bij de eerste aanval ze te over
meesteren dank zij zijn overmacht van tien tot twaalf 
schepen, maar bekwam een hardnekkige weerstand. 

Het schip van Jacob BESAGE verweerde zich bij
zonder, beschoot krachtig de Hollandse vloot en vel
de Piet HEYN neer. Jacob BESAGE werd op zijn 
beurt gedood en werd te Oostende, waar zijn schip 
nog kon binnenlopen, plechtig bijgezet in de pa
rochiekerk alwaar een dichterlijk grafschrift zijn 
zerk sierde (8). 

Door de normale integratie van Duinkerke met Oost
ende, vermelden de meeste Nederlandse en Franse 
historici de daad van BESAGE als een Duinkerkse 
prestatie. 

Ook in het handelsproces, naast de kaperij, zijn de 
betrekkingen steeds talrijk geweest. 

De Duinkerkers vonden hun plaats in de middens 
van Vlaamse kooplui en reders in Spanje, Portugal 
en Zuid-Amerika. Betrekkingen van stad tot stad, 
tussen de zeesteden van het Westen, waren normaal. 
Zelfs specialiseerden Duinkerkse kooplui zich in het 
negotiëren van de losprijzen voor de gevangen 
vijanden te Oostende en te Nieuwpoort (9). 

De haven van Duinkerke met een Westvlaams Hin
terland, verbonden door waterwegen Gent-Plassen-
dale (1622), Plassendale-Nieuwpoort (1638) en Duin
kerke (1640), kreeg heel wat Vlaamse export te ver
werken, o.a. de textielwaren van Vlaanderen en 
Noord-Frankrijk. 

Duinkerke is dan ook in de periode 1636-1642 de 
belangrijkste haven van de Zuidelijke Nederlanden, 
vóór Antwerpen en Oostende. Doch Oostende ging 
vlug vooruit, terwijl Duinkerke geleidelijk achteruit-
boerde. 

De bezetting van Duinkerke door Frankrijk, van 1646 
tot 1652, betekende een eerste grote scheiding, 
maar tevens een nieuwe ontmoeting. Een stroom van 
Duinkerkse notabelen, reders en zeelui zocht een 
eerst maal zijn toevlucht te Oostende, « oü il semble 
que la ville de Dunkerque ait émigré». Een tweede 
uittocht uit Duinkerken naar Oostende greep plaats 
in 1658, toen Duinkerken op 24 juni 1658 in handen 
viel van de Engelsen (10). 

De Admiraliteitszetel werd otficieel en definitief van 
Duinkerke naar Oostende overgebracht en het ganse 
gerechtelijke apparaat kwam er zich installeren, ge
volgd door talrijke Duinkerkse reders en zeelui. On
der de reders kunnen we vermelden : Jan De Raet, 
Jan Fayolle, de familie Claeyssen van der Zijpe, 
Pierre de St.- Hilaire, David Rigaux, Jan Nagtiel, de 
familie Boubereel. 

Bij de bekende kapiteins zijn te vermelden Roeland 
Reuse, Jan Verheye, Passchier de Moor, Jan Jacob-
sen van Bremen, Hercules Peperzeele, Pieter de 
Ruelle, Pieter Tijssen, Cornells Bommelaere. 

Een rapport van 1645 zegt over Duinkerke : « cette 
ville est maintenant tant depeuplee qu'elle ressem-
ble plustót a un bourg de village qu'a un port de 
mer...» (11). Oostende is thans een gevaar voor 
Frankrijk, dat het wenst te veroveren. 

In 1648 zullen de uitgeweken Duinkerkers de leiding 
nemen in het afslaan van een Franse aanval op 
Oostende en zelfs Duinkerke gaan blokkeren. Voor
taan echter zullen de Oostendenaars vaak tegen
over de Duinkerkers staan in de oorlogen met 
Frankrijk : 1674-1678, 1684, 1689-1697, de Successie
oorlog 1702-1706 (val van Oostende). 
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AVIS A NOS LECTEURS 

Ce NEPTUNUS N° 6 de 1979-1980 est Ie dernier numero de la 27e année. Le 
premier muméro de la 28e année paraïtra bientöt. Nous faisons tout notre 
possible pour rattraper le retard accumulé pendant 27 ans. Du fait de ce retard 
vous venez peut-être de seulement regier l'abonnement pour 1979-1980 et nous 
vous prions déja maintenant de regier votre nouvel abonnement. En effet, 
NEPTUNUS s'est laissé distancer par le calendrier. 
Si possible - si nos finances nous le permettent - nous prévoyons avoir rattrapé 
notre retard pour 1981 ; en d'autres mots, le premier numero de l'année pa
raïtra alors en janvier! 
Nous vous serions reconnaissants si vous régliez votre cotisation pour la 28e 
année. (Sur ie bulletin de versement ci-incus). Son prix reste fixé a 200,- Fr. 
Vous pouvez nous aider en prenant un abonnement de soutien représentant le 
prix reel de Neptunus qui est seulement de 300,- Fr. II existe également la so
lution élégante de l'abonnement d'honneur de 500,-Fr. 
Done réglez votre cotisation pour la 28e année... de preference un abonnement 
de soutien de 300,- Fr. 



BERICHT AAN ONZE LEZERS 

Deze NEPTUNUS Nr. 6 van de jaargang 1979-1980, Is het laatste nummer van 
de 27e jaargang. Het eerste nummer van de 28e jaargang, verschijnt eerstdaags. 
Wij doen inderdaad een ernstige poging om de vertraging opgestapeld gedurende 
27 jaar, enigszins in te lopen. 
Door omstandigheden kon het gebeuren dat U het abonnement van deze jaar
gang pas een tijdje geleden betaalde en wij U nu reeds vragen opnieuw uw 
bijdrage te betalen... dit alles is onrechtstreeks de fout van het feit dat NEPTUNUS 
niet verschijnt per kalenderjaar, toestand welke wij nu trachten op te vangen. 
Indien mogelijk - onze kastoestand speelt hierin ook een belangrijke rol - dan 
voorzien wij tegen 1981 alles ingelopen te hebben, m.a.w. in dit jaar zal het 
eerste mummer van deze jaargang in januari verschijnen... I 
Wij zouden U zeer dankbaar zijn, mocht U heden - betalingsopdracht Is inge
sloten - uw abonnementsgeld voor onze 28e jaargang vereffenen. Het abonne
ment blijft nog steeds 200,- fr. Wenst U echter een weinig meer te betalen 
voor een steunabonnement, wat overeenkomt met de werkelijke kostprijs van 
NEPTUNUS, dan kost dit slechts 300,- fr., tenslotte kan U ook een ere-abonnement 
nemen van 500,- fr. 

Doe dus heden nog uw overschrijving voor onze nieuwe jaargang... en liefst 
met een steunabonnement van 300,- fr. 

Bijlage Neptunus n° 6 - (184 v. 27° jg.) mei 1980 



De Engelse oorlog van 1656-1660, zag ze van 1656-
1688 nog samen tegen de Engelsen optreden. 

En toch zijn er tekenen dat de oude integratie 
doorspeelt: Vlamingen van Duinkerke en Vlamin
gen van Oostende voelen voor elkaar weinig vijan
digheid (« peu d'animosité farouche») ; een voor
beeld van 1668 : twee kleine kapers respectievelijk 
van Duinkerke en Oostende herkennen mekaar en 
gaan onmiddellijk elk een andere richting uit (12). 

Men kent het verhaal van de beroemde Jan BART, 
die uit Plymouth, waar hij gevangen zat in 1687, 
dank zij de hulp van een Oostende visser kon ont
snappen (13). 

Jan BART kende bovendien de Oostendenaars van 
vroeger, want een Oostends kaper, kapitein Corne
lls REES, had zich meester gemaakt van zijn 
schip « den Conninck David » groot 24 last en ge
wapend met 2 stukken kanon, en had dit met zijn 
kapitein gevankelijk opgebracht te Oostende, op 19 
juli 1674. Het gekaapte schip bracht iets meer dan 
707 pond op aan de reder van kapitein Rees, Jan 
TENHOOF (14). Jan BART werd door de Oostende
naars spoedig vrijgelaten, want we vinden niets over 
zijn verder lot in de admiraliteitsdocumenten. Ook 
hier zal de integratie gespeeld hebben. Eigenaardig 
is echter (chauvinisme ?) dat geen enkele Franse 
historicus, bij mijn weten, dit Oostendse avontuur 
van Jan BART vermeldt in de nochtans uitgebreide 
en talrijke studies die aan hem werden gewijd ! 

De Successieoorlog zal beide steden opnieuw, voor 
een korte tijd, tegen dezelfde vijand doen optrek
ken. Inderdaad, pas had de vrede van Rijswijk, 20 
september 1697, een einde gesteld aan de oorlog 
tegen het Frankrijk van Louis XIV, of de Successie
oorlog (1701-1714) verstoorde opnieuw de rust. 

Oostende kwam dus langs de zijde te staan van 
Duinkerke tegen de Anglo-Bataven. 

Het duurde niet lang vooraleer de oude banden 
tussen beide kapersnesten zich toesnoerden. 

De Franse vloot te Duinkerke werd dadelijk ver
voegd door twee zware Oostendse konvooischepen 
- « Lands- en geleyd-schepen » -, uitgerust door de 
Staten van Vlaanderen en dienende zowel ten ge
leide van de koopvaardij als voor eigen handel, va
rende op alle Spaanse en Portugese havens. Het 
waren de « Koninginne van Spangnien » onder kapi
tein Paulus BESTENBUSTEL en de « Ste. Maria», 
onder kapitein Michiel MANSFELT. Franse officieren 
moesten ervoor zorgen dat de bemanningen van de 
twee konvooiers « a la maniere franpaise » zouden 
dienen... 

Het zou het begin zijn van een solidaire strijd en 
van zware tegenmaatregelen vanwege de Anglo-
Bataven tegen beide havens, w.o. reeds in Juli 1702 
een forse blokkade door 43 oorlogsschepen. Zeer 
spoedig ging men over tot de organisatie van de 
traditionele kaapvaart op de vijand. De Duinkerkse 
en Oostendse kapers schuimden het Kanaal en de 
Noordzee af. Oostende, zoals in de Spaanse tijd van 
Duinkerke, was een uitstekend steunpunt voor de 
Duinkerkers en bovendien werkten de Oostendse en 
de Duinkerker kapers uitstekend samen. 

De kaapvaart zal gedurende de oorlog enorme af
metingen aannemen. De Fransen spreken dan ook 
van « la grande guerre des corsaires ». 

De Franse oorlogsschepen kregen bovendien de 
taak de Vlaamse kust te bewaken en het binnen
brengen van de gekaapte prijzen in de havens van 
Kales, Duinkerke en Oostende te vergemakkelijken. 

De Oostendenaren verrichtten bovendien allerlei in
lichtingsdiensten, terwijl hun zware konvooischepen 
het Franse eskader van de Koninklijke vloot bleven 
versterken en rijke buit oogstten die, opgebracht te 
Duinkerken, er naar de Franse procedure werd ver
deeld. 

Oostende werd zelfs het bruggehoofd voor een ge
plande aanval met galeien op Engeland, onder de 
leiding van de Franse chevalier de La Pailleterie. 
Vier kapiteins van Oostendse konvooischepen wer
den tijdelijk in de Franse vloot geïntegreerd : Lau
rens EBLET, Paul BESTENBUSTEL, Michiel MANS
FELT en Antoon CORNELISSEN. 

Uit de opbrengst van de buit en van het aantal ge
kaapte schepen kon men het aandeel van de Oost
endenaars en enkele Nieuwpoortenaars meten (15) : 

Opbrenst (in gulden) 

Jaar 

l 1702 

1703 

1704 

1705 

1706 

Vlaamse 
admiraliteit 

98.107 

219.742 

464.086 

412.260 

101.393 

Franse 
admir. 

64.250 

613.752 

303.378 

268.280 

Aantal gekaapte 
schepen | 

1 1 
Vlaamse ^ Franse 
admir. admir. 

25 

33 

46 

62 

10 

15 

31 

14 

32 

De kaapvaart van Oostendenaars, Duinkerkers en 
Nieuwpoortenaars was zo succesvol «dat het niet te 
verwonderen zoude wezen, waert dat de daken en 
deuren van d'Huyzen dezer steden met Goud en 
Zilver afgezet waeren »... (16). 

Helaas, de broederlijke samenwerking tussen Oost
ende en Duinkerke zou een spoedig einde kennen. 
Het oorlogslot zou de kansen doen keren : het Fran
se leger dat Oostende bezette, werd verplicht, na 
een zwaar bombardement van de stad, af te trekken 
naar Duinkerken en Oostende in de handen van de 
Anglo-Bataven te laten. 

Dit belette niet dat twee beroemde Oostendse kapi
teins, Paul BESTENBUSTEL en EBLET de Franse 
vloot onder de roemruchte Forbin vervoegden en er 
zich zeer verdienstelijk maakten. 

Anderdeels, vermits Nieuwpoort onder Frans-Spaans 
gezag bleef, gingen de Oostendenaars op Nieuw
poort te kaapvaart en, natuurlijk ook op Duinkerke 
(17). 

Tussen 1706 en 1712 verminderde de Oostendse 
activiteit zeer sterk om weldra uit te sterven. Maar 
de liefde tussen Duinkerke en Oostende bleef du
ren, ondanks de oorlog. Die liefde blijkt sterk uit de 
houding van beide bevolkingsgroepen tegenover de 
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gevangenen die ze gedurende de diverse oorlogen 
waarin ze vijanden waren, op elkaar maken en, 
vervolgens uit de zeer enge banden die groeien uit 
het heen- en weergeloop van belangrijke groepen 
bewoners tussen beide steden. 

Reeds onmiddellijk na 1658, gedurende de Devolu-
tieoorlog (1667-1668) wisselde men zonder veel moei
te de gevangenen uit en gaf men gevolg aan 
klachten over mishandelingen (18). 

Gedurende de oorlogsperiode van 1673-1678 werden 
de voorwaarden besproken om alle gevangenen uit 
te wisselen. De Oostendenaars verklaren alle gevan
genen onmiddellijk vrij te laten, voorzien van pas
poorten en geld (19). Bovendien constateerde Oost
ende bij brief aan de Admiraliteit van Duinkerke, 
dat de Oostendse gevangenen goed behandeld 
werden aldaar en werd nogmaals gewezen op de 
invrijheidstelling van de Duinkerkers (20). 

Een zelfde weerklank horen we in 1689, met nadruk 
op het feit dat steeds correct werd gehandeld tus
sen Oostende en Duinkerke (21). 

De correspondentie tussen de Admiraliteit van Oost
ende en Duinkerke gaat steeds door op hoffelijke 
toon en getuigt van wederzijdse dienstvaardigheid. 
«Je scauray toujours bien traiter ceux de votre 
vil'le par la parfaite consédération que j'auray toute 
ma vie pour vos personnes », zo schrijft de procu
reur du Perron, van Duinkerke, aan de Admiraliteit 
van Oostende (22). 

De correspondentie van 1693 tot 1696 bevestigt het 
voorgaande (23). Ook na 1706, toen Oostende op
nieuw tegen Duinkerke uitkwam, omdat het rad van 
het oorlogsfortuin weer eens gedraaid had, ging de 
liefde verder. 

De brief van 5 maart 1709 van Du Guay aan Pont-
chartrain, Minister van Marine onder Louis XIV, is 
duideli jk: «La tendresse du Dunkerquois pour 
rOstendaJs ne sgauroit se démentir, car de trois 
batiments que nos corsaires viennent de prendre 
sur eux.parmy lesquels il en a deux de corsaires, 
nous n'avons pu meltre la main que sur un matelot 
du premier, et sur trois du deuxième y compris Ie 
capitaine (24). 

De rest was er vanonder gemuisd, waarschijnlijk 
met het goede Westvlaams dat toen nog te Duinker
ke de gewone taal van de bevolking en vnl. van 
de zeelui was. 

Nog in 1744 zijn dezelfde goede gebruiken in voege 
en wordt gemeld dat de Franse gevangenen te 
Oostende onmiddellijk zullen teruggestuurd worden 
zo Duinkerke eveneens aldus handelt (25). Hoe kon 
het anders, wanneer beide steden bestendig hun 
volk uitwisselden. De mobiliteit der zeelui, vnl. in pe
riode van oorlog ter zee die winst en buit be
loofde door de sinds de 15de eeuw stevig geïnsti
tutionaliseerde kaperij, is een verschijnsel eigen aan 
alle zeesteden. 

Reeds in 1552 moest de keizer op straffe des 
doods en verbeurdverklaring hunner goederen, ver
bieden aan de zeelui dienst te nemen in den vreem
de (26). 

In 1640 komen bittere klachten over de vlucht der 
matrozen uit Oostende : « des gens de mer se sont 
ou enfuiz ou retirez au pays » (27). 

In 1660 stuurden de reders van Oostende een 
suppliek aan de Hoge Raad der Admiraliteit om 
gunstige voorwaarden voor de kaapvaart af te sme
ken, want de zeelui weken massaal uit o.a. naar 
Frankrijk en men dreigde beroofd te worden van 
het grootste deel onzer zeelui « qui sont les meil-
leurs mariniers de l'Europe». In 1667 klinkt het
zelfde liedje (28). 

In een rapport van de reders van Oostende werd 
vermeld wat er geschiedde met de werkloze zeelui. 
De « enfans de mars sur mer», die zo goed de ko
ning (van Spanje) gediend hadden en Oostende en 
Duinkerke daardoor beroemd hadden gemaakt 
over de ganse ganse wereld, zijn in 1664, 1665 
en 1666 de koning van Frankrijk gaan dienen om
dat ze niet werkloos wilden blijven. Toen echter 
Frankrijk hier kwam binnenvallen, keerden de mees
ten terug naar Oostende en Nieuwpoort, om na de 
vrede van Aken opnieuw naar Duinkerke uit te 
wijken, o.a. in 1672. 

Ze vestigden zich later weer te Oostende om grote 
schade aan te richten, zodat geen schip meer de 
Franse havens durfde verlaten. Toen de kaapvaart 
onvoldoende rendeerde, trokken ze opnieuw naar 
Duinkerken en sleepten velen mee die nog nooit in 
Franse dienst waren geweest, maar steeds te Oost
ende waren gebleven. Op korte tijd verloor Oost
ende drieduizend zeelui. Dit rapport wordt bevestigd 
door het « placcaert» van 18 april 1676, waarbij alle 
zeelui die gedeserteerd zijn, binnen de 12 dagen 
worden teruggeroepen, op straffe als rebellen be
handeld te worden (29). 

Een brief van de Hoge Raad van de Admiraliteit, 
van 13 mei 1689, begeleidt 80 exemplaren van een 
affiche met de ordonnantie die alle matrozen en 
onderdanen terugroept uit Frankrijk. De ordonnan
tie dient uitgehangen te Oostende, Nieuwpoort en 
Brugge en, voegt men er aan toe, zou moeten bin
nengesmokkeld worden in Duinkerke ! (30). 

In juli 1744 moet keizerin Maria-Theresia, op haar 
beurt, haar onderdanen, in dienst van de reders van 
Duinkerke terugroepen. Haar decreet had weinig 
resultaat, vermits ze op 29 december haar oproep 
hernieuwt aan diegenen die te Duinkerke nog in 
dienst waren (31). 

Over de geest die te Duinkerke heerst valt ook wat 
te zeggen, want vóór 1694 erkent Lavarende nog : 
« La desertion des equipages s'accentue. C'est la 
plaie de la marine flamande ; on pourrait croire non 
sans raison que les matelots flamands ne sont pas 
encore acclimates, restent des réfractaires, plus ou 
moins des « occupés » (32). 

De bestendige mobiliteit houdt wellicht de bestaan
de integratie in stand. Ook de correspondentie van 
de jaren 1691-1693 bevestigt liet voorgaande. Heel 
wat matrozen van Oostende blijven te Duinkerke, 
hoewel hun vrouwen en kinderen nog te Oostende 
wonen. Steeds vertrekken nieuwe. Zonder deze zee
lui, die onder de besten mogen geteld worden, zou 
Duinkerke geen oorlog kunnen voeren (33). Het 
is duidelijk dat deze reizen tussen Oostende en 
Duinkerke aanleiding geven tot het druk uitwisselen 
van inlichtingen van allerlei aard. Men spreekt in 
de Franse marineliteratuur wel eens over de inlich-
tingsdienst die Jan BART had opgebouwd over de 
hele Vlaamse kust, met behulp van vrienden, be
kenden en verwanten. Wellicht ligt in de dagelijkse 
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verplaatsingen het geheim van die inlichtingsdienst. 

De talrijke matrozen die te Duinkerke vertoeven 
terwijl hun familie te Oostende verblijft, hebben bij
na dagelijks contact met vrouw en kinderen. Brieven 
worden geregeld uitgewisseld. En aldus krijgt men 
te Duinkerke inlichtingen over in- en uitgaande 
schepen en hun ladingen, die toelaten rustig deze 
schepen te veroveren die interessant zijn (34). 

Het tegenovergestelde is ook waar. Vrouwen van 
Oostende die geregeld Duinkerke bezochten, wer
den aangehouden, maar slechts in het bezit gevon
den van gewone brieven voor gevangenen. 

Duinkerke profiteert van de situatie om zelf geheime 
agenten voor onderhandelingen met de Engelsen, 
naar Oostende te sturen (35). 

Gedurende de 18de eeuw, hoewel, behalve voor de 
periode 1744-1745, vrede heerst in Oostenrijks Vlaan
deren, blijven de betrekkingen tussen de Vlaamse 
zeesteden bestaan. Er is een barge die elke dag 
die dienst verzekert tussen Duinkerke en Brugge via 
Nieuwpoort en Oostende. Binnenlanders doen de 
reis over zee (36). 

De Duinkerkers hadden, vnl. in het laatste kwart
eeuw van de 18e eeuw, ekonomische redenen om 
naar Oostende en tot in Vlissingen te trekken. De 
slechte conjunctuur voor Duinkerke was er de oor
zaak van. 

Gedurende de eerste helft van de XVlIle eeuw stak 
Duinkerke Oostende voorbij op het gebied van het 
handelstransportwezen tussen Vlaanderen en Span
je. Na 1750 is de overmacht van Duinkerke verzwon
den. De concurrentie tussen beide havens speelt 
dan reeds ten gunste van Oostende. Reeds ten tijde 
van de Oostendse Compagnie en bij de diverse 
privé-uittredingen stromen de Duinkerkers naar 
Oostende om dienst te nemen op de schepen die 
op Bengalen en China varen, ondanks formeel ver
bod van de Franse koning. Een Duinkerker, Jean-
Baptiste VINCENT, werd zelfs aangeworven om de 
leiding op zich te nemen van een marineschool te 
Oostende (37). Er heerste heel wat wantrouwen. Een 
voorbeeld daarvoor geven ons de felle disputen 
rond het plan om, na het instorten van de sluizen 
in 1752 te Slijkens, van het kanaal Oostende-Brugge 
een zeekanaal te maken, waardoor zou afgezien 
worden van het herstel der sluizen en de zee vrij 
tot Brugge zou komen. 

Er werd ter zake nogal gediscussieerd en gepam-
fletteerd tegen de Dupatie van de Staten van Vlaan
deren die beschuldigd werd in het geheim advies 
te vragen aan Duinkerkse Ingenieurs-aannemers, 
daar waar nochtans Duinkerke met Oostende con
curreerde en men dus wel adviezen kon verwachten 
die Oostende zouden schaden (38). 

Toen de zeevisserij heropbloeide te Oostende en 
te Nieuwpoort en Duinkerke er de eerste tekenen 
van bespeurde, verbood Duinkerke de uitvoer van 
visnetten, die traditiegetrouw te Duinkerke en Sint-
Omaars werden vervaardigd door de armen, die er 
opgenomen waren in de hospitalen. De voorziening 
van netten werd dus een probleem dat door de 
regering werd opgelost door in 1766 de stad Brugge 
de opdracht te geven een fabriek van visnetten 
op te richten. Zij kwam op een jaar tijd op gang, 
met belangrijke kredieten van de Staten. 

Noord-Frankrijk veranderde toen van politiek en ging 
over naar het voeren van dumping. Desondanks 
ging de nettenfabriek te Brugge een grote bloei te
gemoet (39). 

Deze concurrentieperikelen beletten niet dat Duin
kerkers en Oostendenaars zich gezamenlijk oefen
den in de smokkelhandel. Wanneer bv. in 1764 te 
Gent werd aangekondigd dat een lading uit Genua 
werd verwacht, is men aldaar er van op de hoogte 
dat de waren langs Duinkerke zullen ingevoerd wor
den. Ivlen onderhandelt dan te Gent om de waren 
in te voeren zonder betaling van enig recht, tegen 
een schappelijke vergoeding, want men zou ze met 
kleine bootjes van Duinkerke naar Oostende over
brengen en doorsmokkelen naar Gent... (40). 

Tussen 1777 en 1790 vestigen 59,01 % der Duin-
kerkse emigranten zich te Oostende, 24,59% te 
Brugge en 11,47% te Nieuwpoort. Oostende is 
ook dan nog het best bediend, omdat het dezelfde 
voordelen biedt als Duinkerke. Na eerst de zeelui 
en handarbeiders in 1782, volgen in 1784 de klein
handelaars en handwerkers. 

Naast deze sterke en plotselinge emigratie naar 
het bloeiende Oostende van die tijd, bestaat er 
eveneens een regelmatige, onophoudende zij het 
minder talrijke immigratie in Duinkerke : een zeker 
aantal ongetrouwde moeders uit gans Vlaanderen en 
doorgaans jonge echtgenoten die hun echtgenoten 
komen vervoegen (41). CABANOUS legt de nadruk 
op het gemak van integratie in beide richtingen : 
« Les migrations de ce type, a l'époque moderne, 
ignorent la notion de frontière, surtout lorsque cette 
dernière sépare deux regions liées par une histoire 
totale commune qui perdure même au-dela des 
separations arbitraires de la politique» (42). 

X X X 

De bestaande integratie sterft echter af : de grenzen 
zijn toch werkelijkheid. Zelfs gedurende de Franse 
annexatieperiode Is er nog weinig contact tussen 
Oostende en Duinkerke. Wel is er een sterke Duin-
kerkse immigratie ; op 509 Fransen die in 1815 te 
Oostende verblijven, zijn er 309 Duinkerkers, hetzij 
3/5 van de Franse kolonie (43). Sommigen onder 
hen vestigden zich definitief te Oostende, zoals 
Jan MACLAGAN, die er brouwer, schepen en laatste 
Orangistische afgevaardigde bij het Nationaal Con
gres van 1330-31 wordt. 

Er zijn wel contacten geweest tussen Oostendse 
vrijmetselaren van de Loge « Les Trois Niveaux » en 
Duinkerkse vrijmetselaren van de Loge « La Trini-
té». Uit deze contacten kreeg de Oostendse loge 
gedaan dat ze werd erkend als « regelmatig » door 
het Groot Oosten van Frankrijk. Deze Oostends-
Duinkerkse contacten bleven permanent gedurende 
de ganse Franse periode. 

Na de Franse periode is het grote moment voor
bij. De integratiegevoelens sterven weg onder de 
druk van de politieke scheiding, van de gevoerde 
onderwijs- en taalpolitiek en van de ekonomische 
ontwikkeling. Enkele resten leefden voort bij de 
IJslandvaarders, die nog in de twintiger jaren gin
gen aanmonsteren te Duinkerke en er de kapel van 
Onze-Lieve-Vrouw van Duinkerke (ook van de Fon-
teine of ter Duinen) geheten, gingen bezoeken. 
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Ook enkele Oostendse families konden nog tussen 
de twee oorlogen bij die groep gerekend worden 
(44). 

Op een bepaald ogenblik is er sprake geweest van 

de aanleg van een boulevard Oostende-Duinkerke, 
in 1905, en werd er daartoe een consortium opge
richt. Er kwam even weinig van in huis als van 
een tunnel onder het Nauw van Kales (45). 
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De zee en de kunst 

AUGUSTE MUSIN 

door Norbert HOSTYN, lic. kun&tgeschiiedeniis 

Onze eerste bijdrage in Neptunus was destijds ge
wijd aan de figuur van Franpois MUSIN. Deze keer 
gaat het meer speciaal over diens zoon Auguste, 
net als Franpois zelf een vakkundig marineschllder. 

Auguste wordt helaas al te veel overschaduwd door 
de roem van zijn vader, alhoewel onbekend hier 
zeker niet altijd onbemind betekent. Ook deze schil
der bleef tot op vandaag de dag onbestudeerd. 

X X X 

Op 23 april 1852 zal Frangois MUSIN wellicht voor 
een keer de penselen niet ter hand genomen heb
ben. Hij had wel wat anders om het hoofd : om 
vijf uur 's namiddags stond hij in het Oostendse 
stadhuis om de geboorte van een zoon aan te ge
ven, «van hem declarant en van zyne huysvrouwe 
Maria-Celestina Gosselin, oud zes en twintig ja
ren », luidens de geboorteakte die verder gaat als 
volgt: « . . en welk kind hij verklaerd heeft de voor
namen te willen geven van Augustus-Henrlcus-
Franciscus-Constantinus ». 

Auguste's moeder, een Brusselse, was zelf een ver-
dienstelij'ke schilderes. Ze zou echter heel jong 
sterven. 

Met dergelijke artistieke precedenten moest Augus
te omzeggens wel in het kielzog van zijn ouders 
terechtkomen. 
Zijn jeugdjaren bracht Auguste MUSIN door in het 
vaderlijke huis, Grensstraat 114 te Sint-Joost-ten-
Node. In het sfeervolle atelier afgeladen met mari
tieme snuisterijen, had hij al vlug de smaak te 
pakken en genoot hij een excellente vorming. 

Auguste heeft de «romantische periode » van zijn 
vader niet meer beleefd : toen de tijd gekomen 
was om Auguste's opleiding ernstig te beginnen, 
was Franpois al de meer realistische richting inge
slagen. Het is deze stijl die Auguste, iets vrijer 
weliswaar, zou verder zetten tot in de 20e eeuw. 

Zijn coloriet was soms wat te bont naar het oordeel 
van de kritiek : «Mr. A. Musin fait du mauvais 
Clays; ces nuances multicolores font ressembler 
son tableau è une mosaïque » was het strenge oor
deel van een Belgisch artistiek tijdschrift in 1892. 

De vroegste werken van Auguste MUSIN die ons 
gekend zijn, zijn tekeningen gemaakt toen hij 15 
jaar oud was, dit tijdens een verblijf te Oostende : 
de vuurtoren, de « Cercle du Phare», de depots, 
een werf... In 1868 was hij te Nieuwpoort, enkele 
jaren later te Blankenberge, en ook bij die gele
genheden had hij zijn schetsboek op zak. Zo ken
nen we ondermeer een gezicht op de oude vuur
toren van Blankenberge. 

Amper 17 jaar oud debuteerde Auguste MUSIN als 
exposant. En meteen had hij wind in de zeilen : In 
1869 zag hij zijn schilderijen al bekroond tijdens de 
tentoonstelling te Dunkerque. Dat was de eerste 
van een indrukwekkende reeks onderscheidingen, 
te veel om hier allemaal op te sommen. Noemen we 
even enkele titels uit die periode : «Cornwall », 
« Strand te Withby », « Pier te Terneuzen »... 

Omstreeks 1872 trad Auguste MUSIN in het huwe
lijk met zijn nicht, Clémence MUSIN uit Neuilly-
sur-Seine. Zij was schrijfster van een groot aantal 
nu verbleekte romans en novelles. Hun eerste kind, 
Frangois-Auguste, werd nog te Parijs geboren. Ook 
hij ihad zout in het bloed : later werd hij luitenant 
bij de Lange Omvaart. Kort nadien vestigden de 
MUSIN's zich te Shepherd's Bush (London). Daar 
werd hun een dochtertje Marguerite-Raphaëlle ge
boren in 1874. Zij overleed te Sint-Joost-ten-Node 
in 1899. 

Uit MUSIN's « Londonse Periode» stammen uiter
aard veel doeken met Engelse motieven : « De Tha
mes nabij London », « Boten in het Kanaal », « Mon
ding van de Thames »... Van latere datum zijn ge
zichten op Dover, Eddystone, Deal en Weymouth. 

In de tachtiger jaren werkte MUSIN tussendoor 
ook nog voor geïllustreerde magazines als «The 
Graphic », «The London News» & « L'Univers II-
lustré » : massa's tekeningen van mensen en dieren, 
schalks in hun gewone doen geobserveerd. Het 
Prentenkabinet te Brussel bewaart de calques van 
deze tekeningen. 

Het is vaak een cliché geworden te spreken over 
de «grote productie» van een kunstenaar. Bij 
Auguste MUSIN is de opmerking echter allesbehalve 
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HET STRAND TE SCHEVENINGEN 

Goed voorbeeld van een doorsnee-werk zoals A MUSIN er vele schilderde : scheepjes op het strand, gestoffeerd met en 
kele persoanages, het geheel In directe kleuren. 

X X X 

DE REDDINGSBOOT OP HET STRAND TE ADINKERKE 

Het thema van het schilderij kwam al voor bij Fran(;ois en werd, omwille van het succes, ook door Auguste hernomen 
Zand, lucht en water gestoffeerd met enkele pittoreske elementen. 
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BIJ ZONSONDERGANG - WINDSTILTE (Oostende, Kunsthaiidel « Oude Glorie ») 

Een heerlijk werkje, zonder topografische bekommernis, zoals Auguste MUSIN er veel heeft geschilderd : wat schepen In 
eea riviermonding, windstilte, rust... Blikvanger is de ondergaande zon die de hemelpartij In een rijke, vurige gloed zet. 

misplaatst. Het aantal schilderijen dat zijn atelier 
verliet, tart werkelijk alle verbeelding. Helaas staat 
alles niet steeds op een zelfde estetisch peil. En 
al zijn de thema's uiterst gevarieerd, toch schuwde 
MUSIN geen herhaling. 

In 1881 oordeelde een criticus als volgt: «Auguste 
Musin's marines lijken allemaal op elkaar. Steeds 
dezelfde lichteffecten, steeds dezelfde scheepjes. 
Het is meer routine dan kunst». De topografische 
weergave kunnen we als accuraat bestempelen, 
tenminste zolang het niet gaat om marines of rivier
gezichten omwille-van-het-speciaal-effect (zoals och
tendgloren, avondval, maneschijn, nevel of het des
tijds zo geliefde «doré» in de hemelpartij). 

Percenlsgewijs gezien komt Oostende het meest 
voor in zijn oeuvre : de haven bij dag of nacht, de 
kaaien, de dokken, de oesterparken... Maar ook de 
stranden van Helst, Blankenberge of De Panne en 
de scheepvaart op de Schelde zijn veel terugkeren
de thema. 

En dan is er natuurlijk Nederland, waar Auguste 
MUSIN vaak, graag en lang vertoefde : Schevenin-
gen, Noordwijk, Terneuzen, Rotterdam, Dordrecht, 
Vlaardingen, de Moerdijk, de Maas... 

Nog andere doeken stellen de Bretoense kust of 
Gravelines voor, de Noorse kust en soms ook Ali
cante. Een onvermoede rijkdom aan maritiem-icono
grafisch materiaal zo te zien. 

Veel van MUSIN's werken zijn nu in Amerika te 
vinden. Ze waren destijds immers rechtstreeks voor 

uitvoer naar de Nieuwe Wereld bestemd. Naar 't 
schijnt vertrokken er in die jaren regelmatig hele 
scheepsladingen « Belgische kunst» naar de over
kant van de Grote Plas, alwaar ze in rijkgeworden 
Amerikanen gretige afnemers vonden. 

Naar het einde van de eeuw toe verliezen we 
MUSIN een beetje uit het oog. Hij en zijn soortge
noten werden traag maar zeker verdrongen door 
jonge hemelbestormers. Een reus als ENSOR was 
ten slotte maar 8 jaar jonger dan Auguste MUSIN ! 
Maar wat een enorme kloof tussen beider opvattin
gen ! 

Auguste MUSIN overleed te Brussel anno 1920. 
Met hem ging een der laatste vertegenwoordigers 
van de Belgische 19° eeuwse marineschilderkunst 
heen. In 1924 kwam de inboedel van zijn atelier 
onder de veilingshamer: 230 werken van hemzelf 
en nog 160 van zijn vader. 

Werken van Auguste MUSIN vinden we nog in vol
gende openbare verzamelingen : 
— Brugge, Provinciale Bibliotheek (gezichten op 

De Panne) 
— Brussel, Kon. Museum voor Schone Kunsten 

Strand te De Panne) 
— Brussel, Prentenkabinet 
— Compiègne 
— Oostende, Museum voor Schone Kunsten 
— Prado 
— Reims 
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Postzegelnieuws 

Zeerovers en postzegels 

door Eerste Meester Chef A.A. Jacobs 

De meeste zeerovers roofden voor eigen rekening, 
maar sommigen kregen van de regering een officië
le toelating (een kapersbrief) om vijandige schepen 
te plunderen. De buit deelden de kapers dan met 
de vorst die de kapersbrief had uitgeschreven. Ver
der was er geen verschil tussen kapers en zeero
vers. 

De benaming « piraat» is afgeleid van het Griekse 
woord « Peiran », dat bewijst dat de zeeroverij zeer 
oud is. De Grieken, die knappe zeelui waren, be
schouwden piraterij als een normaal onderdeel van 
de zeehandel. De romeinen beschouwden de zee
rovers als een vreselijke plaag, want vanuit de be
zette gebieden werden immers met alle risico's van-
dien grote rijkdommen naar Rome vervoerd, in de 
tijd dat Julius Caesar regeerde waren de zeerovers 
zo sterk geworden dat ze het oostelijk deel van de 
Middellandse Zee volledig beheersten. Daaraan 
kwam vrijwel geheel een einde toen Pompeius met 
een vloot van 500 schepen in zowat 40 dagen de 
Middellandse Zee van zeerovers zuiverde met als 
gevolg dat de handel niet meer werd bedreigd. 

Twee eeuwen later ondernamen de moslims een 
« heilige oorlog » om hun geloof overal te versprei
den. Het kapen van schepen was noodzakelijk om 
in hun levensonderhoud te voorzien, maar ook ge
woon een aspect van de strijd tegen de christenen. 
Vanaf de 16e eeuw kontroleerden de ottomaanse 
Turken en de christenen elk de helft van de Middel
landse Zee, maar allebei hadden ze voor hun han
delsactiviteiten de hele zee nodig. De moslimse ka
pers opereerden vanaf de Barbarijnse kust en de 
christenen vanaf Malta. Arouj en Kheirredin Barba-
rossa waren de meest gevreesde van de moslimse 
kapers; Kheirredin, werd zelfs omwille van zijn 
tectische gaven tot « admiraal » van de Turken be
noemd. (Turkije Yv. 956) 

Omvangrijke schatten werden echter zelden buitge
maakt en een schatteneiland berustte op louter 
fantasie (Mauritius Yv. 386). De piraten verveelden 
zich ten zeerste, alleen gokspelletjes, venijnige ru
zies en wilde feesten brachten enige afwisseling. Er 
vielen meer doden en gewonden in de bordelen dan 
in een zeegevecht. Nochtans behoudt de mythe van 
de piraten zijn kracht, want de zee en de eilanden 
waar de piraten leefden waren inderdaad exotisch 
en spraken erg tot de verbeelding. 

In augustus 1485 vocht Christoffel Columbus, een 
Genuese zeerover onder Franse vlag, in een gigan
tisch zeegevecht bij Lissabon, dat een nooit geziene 
buit opleverde, gekaapt van Venetiaanse galeien die 
onderweg naar Engeland waren. Maar in feite was 
het zijn reis naar Indie, die een nieuw tijdperk van 
de zeeroverij inluidde en het gebied ervan verlegde 
(Antigua Yv. 233). 

Toen de Gouden Hinde in 1580, aan het eind van 
bevelhebber Drakes 2e tocht (na diens tocht rond 
de wereld), de Theems kwam opzeilen, liet dit schip 
een spoor van ongeëvenaarde plunderingen achter 
zich. Hij was een van de weinige, Elisabethiaanse 
kaperkapiteins die zijn bemanning onder de duim 
hield echter niet zonder zijn toevlucht te zoeken 
tot lijfstraffen als een hand afsnijden (voor bedrei
gingen van een officier met een mes), hoofd kaal-
soheren en inwrijven met kokende olie (voor dief
stal) en achterlaten op een onbewoond eiland (voor 
slapen op de wacht of vloeken bij kaarten of dob
belen). In de laatste jaren van de 16e eeuw was het 
gebruikelijk dat de bemanning werd geraadpleegd 
in alle belangrijke zaken. Soms werden de kapiteins 
gedwongen hun oorspronkelijk geplande koers en 
zelfs ook het doel van de reis te wijzigen (Engeland 
Yv. 681) (Virgin Islands Yv. 279). 

Yv. 279 
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Overvailen te land kwamen in zwang omdat Piet 
Heyn en de boekaniers de Caraïbische Zee vrijwel 
hadden gezuiverd van alle Spaanse scheepvaart. 
(Nederland Yv. 405) 

In tegenstelling tot wat de legende verhaalt, begin
gen de meeste piraten in werkelijkheid geen moor
den, zij vochtten alleen maar als zij er toe gedwon
gen werden. Voor een doelmatige zeeroverspraktijk 
kwam het er immers op aan dat er geen doden vie
len en dat er geen schade werd toegebracht aan 
de kostbare scheepslading die men wilde « inpal
men ». De zeerovers hadden natuurlijk niet de vol
ledige beheersing over de zee en zijzelf waren een 
prooi voor de rondzwervende vloten van de 
Engelse marine. 

De Hollanders zeilden om de wereld, bedreven de 
slavenhandel en timmerden ook de beste schepen. 
Elke zeeman kon dus zeilnaaien en timmeren maar 
moest ook kunnen hongerlijden. We mogen wel stel
len dat rond 1600 de christelijke rovers even scha
delijk waren als de moslimse voor de handel in 
't algemeen. 

Kaapvaart was een vorm van ooriogsvoering die een 
natie toepaste als zij niet in staat bleek voldoende 
schepen voor een oorlog uit te rusten. 

De veroverde buit moest dan naar een thuishaven 
worden gebracht waar een «prijzenhof» besliste hoe 
het werd verdeeld. In Holland ging 2 0 % naar de 
staat en 1 0 % naar de prins, terwijl korrupte ambte
naren ook met een aanzienlijk deel wegliepen. Daar
om verkochten veel kapers hun buit elders voor 
eigen rekening. Pas dèn was men zeerover. De ro
vers bleven evenwel afhankelijk van de prijzen 
van heling en handel aan de wal, en daar maakten 
kooplieden handig misbruik van. 

Vele rechtschapen gezagvoerders bezweken al na 
korte tijd voor de verleiding waaraan, destijds in 
de Caraïbische Zee, vooral Engelse zeelieden bloot
stonden : de lokroep van de zeeroverij. Ze waren 
er zich wel van bewust dat zij zich daarmee aan
sloten bij het gezelschap van vogelvrijverklaarden 
die aan elke kust in het gunstigste geval een lang
durige gevangenisstraf konden verwachten maar in 
het ergste geval ook de strop. Toch zij achtten dit 
gevaar niet groter dan alle andere gevaren die een 
zeeman moet trotseren. Wat maakte het inderdaad 
uit of zij gedood werden in een storm, op een rif, of 
in een zeegevecht op een, met bloed bespat, dek 
of dat zij opgeknoopt werden. Welk verschil maakte 
dat voor hen die behalve hun leven, toch niets meer 
te verliezen hadden. Temeer daar zij op de koop
vaardij- of op de oorlogschepen niets anders kon
den verwachten dan hard werk, en slechte kost, 
en bovendien slechte onregelmatige betalingen. 

Rond 1670 waren de zogenoemde « boekaniers » de 
feitelijke meesters van de Caraïbische Zee. Zij wa
ren op Cuba en Santo Domingo als veroveraars en 
smokkelaars van gedroogd vlees (viande boucanée) 
begonnen, maar hadden zich al lang op de zee
roverij gestort; die vooral tegen de Spanjaarden 
was gericht. Zij vormden een soort huurvloot om de 
tegenstanders van de Spanjaarden hun diensten aan 
te bieden, op voorwaarde dat deze hen een open 
markt voor hun buit konden garanderen. 

Wie zich in de strijd bijzonder onderscheidde, kon 
rekenen op een pijlsnelle carrière in die georgani
seerde zeeroversbende. Zo had, de uit Wales af

komstige, Henry Morgan zich naar de top gewerkt 
na een geslaagde overval op Panama, die hem met
een rijk en beroemd maakte. De rover werd zelfs 
in de adelstand verheven, en tot vice-gouverneur 
van Jamaïca benoemd als beloning omdat hij de 
Spanjaarden zoveel schade had toegebracht. 

De eerste berichten over een Joly Roger (piraten-
vlag) dateren uit 1700 toen een Franse piraat, een 
vlag met gekruiste doodsbeenderen, een doodskop 
en een zandloper en sabel, voerde tijdens een 
gevecht met een Engelse oorlogsbodem voor de 
kust van Jamaica. 

wmmmmmmm 
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Yv. 327 Yv. 330 

Nog andere piraten verwerven bekendheid zoals 
Jean Lafitte (Grenada Yv 329), John Rackham, alias 
Calico Jack. Hij was de enige die het aandurfde de 
onverbiddelijke mannenregel «geen vrouwen aan 
boord » te trotseren. Het was immers bekend dat 
vrouwen aan boord, net als gokken om grote bedra
gen, tot ruzie en ordeloosheid leidde. Hun verwoes
tende invloed op de discipline overtuigde de pira
ten voor eens en voor altijd dat vrouwen aan boord 
gevaarlijk was. (Anne Bonny en Mary Read waren 
de enige, bekende uitzonderingen op deze piraten-
regel). 

Bij een achtervolging of een gevecht droegen zl] 
manskleren maar op elk ander moment droegen 
zij vrouwenkleren. Ze moesten in een gevecht ook 
met onderdoen voor hun mannelijke collega's. 
(Grenada Yv. 327, 330) 
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Yv. 328 

Een andere zeer bekende piraat, Edward Teach, 
alias Zwartbaard, ontleende zijn bijnaam aan de 
reusachtige zwarte baard die gans zijn gelaat ont
sierde. Hij verstond de kunst terreur uit te oefenen 
op zijn bemanning want die het aandurfde God te 
belasteren, werd met enige jaloezie beschouwd als 
een man van uitzonderlijke dapperheid. Zijn schrik
bewind duurde slechts twee jaar tot een zekere 
luitenant Maynard een einde maakte aan zijn prak
tijken. Zijn geliefkoosd jachtterrein waren de wa
teren voor de Amerikaanse kust, daar enterde hij 
schepen, plunderde hij nederzettingen, en vocht af 
en toe met de oorlogsbodems van de marine. Eens 
blokkeerde hij dagenlang de haven van Charleston 
om een waardeloze medicijnkist in handen te krij
gen. Waarschijnlijk leed hij aan één of andere ziekte 
of was verslaafd aan verdovende middelen. (Grena
da Yv. 327 ; Antigua Yv. 239) 

Yv. 385 

Andere piraten die een zekere faam genoten waren 
Surcouf, Lemene, Pierre Dhow e.a. (Mauritius Yv. 
385, 387, 388) 

Yv. 388 

Yv. 387 

Rond 1822 bleven de aanvallen van de zeerovers op 
de scheepvaart in West-lndie onverminderd voort
gaan omdat er eenvoudig teveel piraten waren In dat 
gebied. Hun aantal werd zelf op 2000 geschat. Een 
andere oorzaak was dat de Amerikaanse fregatten 
en oorlogsschepen te groot en zwaar waren om 
doeltreffend te kunnen opereren op de ondiepe 
plaatsen van die streken. Uiteindelijk In 1823 is een 
eskader onder het bevel van Commandeur David 
Porter erin geslaagd de piraten te vernietigen. 
(U.S.A. Yv. 356) 
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Yv. 386 

Yv. 239 

Een van de laatst opgetekende gevallen van piraterij 
op de Atlantische Oceaan vond plaats op 20 sept. 
1832 toen de piratenschoener Panda de Amerikaan
se brik Mexican plunderde. Twee jaar later werd 
de kaperkapitein aangehouden en opgeknoopt. 
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De zure Afghaanse appel 
bevat toch vitaminen 

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

— Na het beëindigen van de vijandelijkheden in 
Vietnam werd de Amerikaanse economie in razend 
snel tempo omgeschakeld op de vrede. Dit liep 
niet van een leien dakje en tal van defensiebedrijven 
ondervonden hiervan de weerslag. 
Heel wat onderkontraktanten dienden hun produktie-
mogelijkheden volledig aan te passen en een deel 
ervan verdween zelfs daar het bedrijf niet verder 
leefbaar bleek. De grootste firma's kwamen deze 
moeilijke periode wél te boven alhoewel de grootste 
leverancier van tanks (Chrysler met de M 60) er nu 
nog steeds niet in geslaagd is zijn positie - als 
autofabrikant - te consolideren. 

— De vliegtuig-industrie schakelde over op de pro-
duktie van burgervliegtuigen en draait op volle toe
ren en wel in die mate dat ze moeite heeft om aan 
de vraag te voldoen. Deze moeilijkheid vindt niet 
zozeer haar oorsprong in onvoldoende eigen pro-
duktiemogelijkheden, dan wel in het feit dat de toe
leveringsbedrijven aarzelend staan tegenover ris
kante nieuwe investeringen in de vorm van bijko
mende werktuigen, zeker in deze tijd van financiële 
spanning. 

— Het Amerikaanse defensiebudget ging tijdens de
zelfde periode gestaag omlaag (inflatie ingerekend). 
Wat echter minder opviel, was dat de hoeveelheden 
per levering in veel sterkere mate daalden dan het 
budget zelf. Dit was een natturlijk gevolg van de 
prijsstijgingen doch ook en vooral van de toene
mende verfijning in de wapensystemen, verfijning 
die betaald diende te worden. De Amerikanen ko
zen resoluut kwaliteit boven kwantiteit. 

— Dit heeft voor gevolg dat hun defensiemogelljk-
heden op dit ogenblik tot een werkelijk zeer laag 
peil gedaald zijn : slechts geringe hoeveelheden 
krijgsmateriaal zijn gebruiksklaar of worden in re
serve gehouden. 

'— Laatst is het daardoor meerdere malen voorge
komen dat materiaal dat achter de hand gehouden 
werd met een welbepaald oogmerk, onder de druk 
der omstandigheden een andere bestemming kreeg. 
Ook in de Verenigde Staten zelf werd meermaals op 
deze zwakte gewezen. Steeds weer werd echter 
naar de enorme productiecapaciteit van de nationa
le industrie gewezen als redder in de - eventuele -
nood. 

Uit het oog werd verloren dat door de verfijning 
der wapens beroep werd gedaan op zeer gespeciali
seerde installaties welke slechts in zeer beperkt 
aantal aanwezig zijn, aantal dat niet op korte tijd 
uit te breiden is. 
Daardoor vertoont de Amerikaanse defensieindustrie 
nu reeds - in vredestijd - een aantal «flessenhal
zen » welke niet met investeren alleen doch slechts 
na verloop van tijd op te lossen zijn. 

— In een vorig artikel (Will it Backfire - Neptunus 
mei 1979) werd gewezen op het bestaan van een 
plan om de sterkte van de Navo in Europa in geval 
van krisis op te voeren door middel van een groots 
opgevatte zee- en luchtbrug. 

— Dit plan ontwikkelt zich niet naar wens. 

— De bestaande burgertoestellen blijken niet ge
schikt voor het vervoeren van gevechtstroepen sa
men met hun uitrusting. Zekere aapassingen blij
ken noodzakelijk en deze kunnen enkel bij de bouw 
uitgevoerd worden. De U.S. Air Force kan de eige
naars van de toestellen enkel één vast bedrag aan
bieden voor de aanpassing én voor de verhoogde 
exploitatiekosten (meer brandstofverbruik door meer 
meegevoerd dood gewicht). 
Daartegenover verplicht de eigenaar zich dan het 
toestel gedurende 16 jaar beschikbaar te houden. 
Deze regeling bevalt de luchtvaartmaatschappijen 
niet. Ze verlangen aanpassing van het bedrag aan 
de eventuele schommelingen (lees : stijgingen) der 
brandstofprijzen. 

— Indien een gunstige regeling getroffen kan wor
den, zou het eerste aangepaste toestel ten vroegste 
in de herfst van 1981 beschikbaar zijn. 

•— Wat de zee-brug betreft is de toestand evenmin 
erg bevredigend. De schepen onder Amerikaanse 
vlag die zouden kunnen ingezet worden, worden 
steeds geringer in aantal en zijn verspreid over de 
wereldzeeën. 

•— Zelfs zo het aantal volstaat zou het zeer moei
lijk zijn ze op korte termijn bij elkaar te brengen 
zodat het erg te betwijfelen is of een vlugge reactie 
bij krisis mogelijk is. 

— Teneinde aan deze toestand het hoofd te kun
nen bieden ontstond aanvang 1979 het plan een 
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« Rapid Deployment Force» te vormen. Deze zou 
aanvankelijk als kern een « Marine Amphibious Bri
gade » hebben (16.500 mariniers) en alzo 6 a 7.000 
manschappen In aktie kunnen brengen gelijk waar 
ter wereld en dit na een vooralarm van 6 dagen. Ze 
zouden gedurende 30 dagen kunnen strijden zon
der hulp van buiten uit. Ze zouden ook beschikken 
over eigen organieke luchtsteun (24 helicopters en 
48 è 68 vliegtuigen). 

— Het overbrengen van deze strijdmacht vereist 
130 vluchten van militaire lange afstands-transport-
vliegtuigen. Voor ven/oer en opslag van de nodige 
voorraden zijn 15 bevoorradingsschepen voorzien 
welke gestationeerd zouden worden in de nabij
heid van potentiële « hete » punten. 

— Na de gijzeling te Teheran 'in de ambassade, 
maar vooral na de Sovjet inval In Afghanistan blijkt 
het plan werkelijk van de grond te zullen komen. 

— Het budget voor 1981 voorziet in de financiering 
van twee van de vijftien bevoorradingsschepen. 

— Het leger zal waarschijnlijk deelnemen in de 
«Rapid Deployment Force» en heeft de training 
van 110.000 manschappen voorzien. 

— Gelijklopend zou een programma starten voor de 
bouw van twintig snelle transportsohepen voor het 
vervoer van 2 V2 divisies. 

— Op papier schijnt dit alles zeer fijn doch in 
werkelijkheid zal het wei enigszins anders verlopen. 
De werven die de bouw van dergelijke schepen 
aankunnen hebben na de Vietnam-oorlog ofwel hun 
aktiviteiten stopgezet, ofwel zijn ze volledig omge
schakeld en zitten nu met gevulde orderboeken. De 
produktiemogelijkheid bestaat op dit ogenblik dus 
niet en het zal dan ook wel enkele jaren duren 
vóór het eerste schip in gebruik zal genomen wor
den. 

— Aanvang februari 1980 bracht echter veelbelo
vend nieuws : 

— Sea-land Inc. wil 8 snelle containerschepen van 
de hand doen. Deze schepen werden vóór acht jaar 
in Europa gebouwd en zouden het mogelijk maken 
een volledige divisie op 4 dagen naar Europa over 
te brengen of op 11 dagen naar het gebied van de 
Indische Oceaan. Het eerste schip zou in maart 
1980 beschikbaar zijn en het laatste tijdens de herfst 
van hetzelfde jaar. 

— De U.S. Maritime Administration wil de acht 
schepen kopen (totaalprijs 350.000.000 $ per stuk). 
De U.S. Navy wil de schepen aanpassen en verbou
wen (eventueel zou dit 400.000.000 $ kosten. De 
totale kostprijs zou dus 750.000.000 $ bedragen wat 
ongeveer overeenkomt met de prijs voor acht sche
pen in nieuwbouw. 

— Niettemin is te voorzien dat de nodige bijzondere 
kredieten snel ter beschikking zullen gesteld worden 
daar de schepen op zeer korte termijn beschikbaar 
zijn. 

— Het loont de moeite deze schepen eens nader te 
bekijken. Het zijn acht schepen van de SL-7 klasse, 
nl. : 
S.S. Sea-Land Commerce 

S.S. Sea-Land 
S.S. Sea-Land 

Sea-Land 
Sea-Land 
Sea-Land 
Sea-Land 
Sea-Land 

S.S 
S.S 
S.S 
S.S. 
S.S 

Exchange 
Finance 
Galloway 
Market 
Mc Lean 
Resource 
Trade 

— Het zijn zeer grote Containerschepen die ook 
laadruimen hebben voor andere goederen. Ze be
schikken over zeer krachtige aandrijfturbines (twee 
General Electric MST19 stoom), welke, door middel 
van twee Lips, 5 blads Cunial propellers, de sche
pen een maximum-snelheid van 33 knopen geven. Dit 
maakt van deze schepen de snelheidskampioenen 
van de koopvaardij. 

— Het brandstofverbruik is echter zeer hoog : 
bij 33 knopen 614 ton/24 uur 
bij 30 knopen 439 ton/24 uur 
bij 25 knopen 240 ton/24 uur 

De reikwijdte is : 
bij 33 knopen 
bij 30 knopen 
bij 25 knopen 

6450 mijl 
8200 mijl 

12500 mijl 

— De theoretische lading kan bestaan uit 2.361.800 
kubieke voet (in 1096 containers) en 132.452 kubieke 
voet in de laadruimen. Ten einde de laad- en los
tijden te reduceren ontwikkelde Sea-land Inc. een 
eigen systeem om het stouwen van de containers te 
bespoedigen. 
Tevens werd een bunkersysteem aangebracht dat 
toelaat 682 ton brandstof per uur in te nemen. 

— De schepen zijn ongeveer acht jaar oud en wer
den in Europa gebouwd. 

— Het ontwerp getuigt van grote vakkennis en de 
bouwwijze (dubbele bodems, doosbouw der 
scheepswanden, aanwending van staal met hoge 
treksterkte) maakt dat dit zeer sterk gebouwde sche
pen zijn (kalm water buigmoment van de romp : 
784.000 ton/voet). 
De waterdichte integriteit van de romp wordt ver
zekerd door 12 dwarsscheepse schotten. 

— De constructie is zeer goed in overeenstemming 
te brengen met een militair gebruik. De aanpassing 
zal dus waarschijnlijk de romp ongewijzigd laten. 
De bovenbouw, die nu van het twee-eilanden type 
is, zal waarschijnlijk aangepast dienen te worden 
teneinde ruimere passagiersaccommodatie te beko
men. Ook de inrichting voor het behandelen der 
vracht zal dienen aangepast te worden om de 
schepen toe te laten gebruik te maken van havens 
zonder speciale uitrusting. 

— Het is te voorzien dat de transactie niet alleen 
zuiver militaire, doch ook - en hopelijk vooral - po
litieke gevolgen zal hebben. Het is niet alleen de 
wil van de U.S.A. zijn bondgenoten bij te staan die 
erdoor gedemonstreerd wordt, ze zou ook de moge
lijkheid deze wil tot uitvoering te brengen realisti
scher doen schijnen. Dit kan niet nalaten het ver
trouwen der geallieerde, doch ook dit van de niet-
gebonden landen, te vergroten. 

— Zo zou uiteindelijk de zure Afghaanse appel 
toch vitaminen opleveren voor het Westen. 
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woorden uit de zeemanskist 

Maritieme werkwoorden 

Oppermeester J.B. DREESEN 

De zeemanstaai bezit een reeks werkwoorden die 
haar eigen zijn, zoals bijvoorbeeld : 

DOKKEN : een schip in dok brengen. 
BEZEILEN : een plaats in één slag bereiken. 
BOEGSEREN : een schip met een roeisloep voort
slepen. 
BREEUWEN OF KALFATEN : de naden in de huid 
van een vaartuig waterdicht maken. 
BIJDRAAIEN : de zeilen zo brassen dat het schip 
niet meer vooruitgaat. 
HOZEN : water uit een boot werpen door middel 
van een hoosvat. 
KINKEN : valse draaien of slagen krijgen in een 
kabel of touw. 
LAVEREN : beurtelings over de ene of de andere 
boeg zeilen, teneinde tegen de wind op te werken. 
LOGGEN : met behulp van de log de vaart van een 
schip bepalen. 
LIJKEN : een zeil met touwwerk omzomen. 
MARLEN : iets met marlijn vastmaken met een 
bijzondere steek. 
MEREN ; een schip vóór en achter in een haven 
vastleggen aan palen, dukdalven of ringen. 
OPDOEKEN : zeilen of een hangmat samenvouwen 
en met een eind touw of lijn binden. 
PRAAIEN : door een roeper toespreken om inlich
tingen aangaande herkomst, toestand aan boord 
e.a. te vragen. 
REVEN : de zeilen kleiner maken door het onderpte 
deel ervan in plooien op een giek of ra vast te 
binden. 
ROEIEN : door middel van riemen een vaartuig 
voortbewegen. 
SCHIEMANNEN : als algemene term voor het ver
richten van werkzaamheden aan touwwerk. 
SPLITSEN : het maken van een blijvende verbinding 
tussen twee touwen of kabels. 
SJORREN : iets vastmaken met een touw, het stevig 
vastbinden. 
SCHRALEN : gezegd van de wind die meer van voor 
inkomt. 
TAKELEN : een schip voorzien van al wat het voor 
de vaart nodig heeft, in de eerste plaats het want. 
TANEN : in taan koken van zeilen en/of netten om 
ze duurzamer te maken. 
TEGENLIGGEN : gezegd van een schip dat in de 
tegenovergestelde richting vaart. 

TRENZEN : een dun lijntje leggen in de tieren van 
touwwerk om de oppervlakte glad te maken als 
voorbereidende werkzaamheden van het bekleden. 
TRIMMEN : van TREMMEN, oorspronkelijk kolen 
verwerken aan boord van een schip, nu scheeps
lading regelen om een maximale stabitliteit te be
komen, ook zeilen regelen en ge.wicht verdelen in 
een zeilboot. 
VERTUIEN : ten anker gaan voor twee ankers in 
tegengestelde richting. 
VERVAREN : het verplaatsen van meertouwen van 
de ene meerpaal naar de andere. 
VERLIJEREN : vaar en afzakken. 
ZEILEN : zich met behulp van zeilen voortbewegen. 
Sommige van deze werkwoorden, zoals TRIMMEN. 
OPDOEKEN, BIJDRAAIEN, PRAAIEN, LAVEREN en 
anderen, werden door het groot publiek overgeno
men om in een figuurlijke zin gebruikt te worden. 
Zo ook nam de zeeman werkwoorden uit de alge
mene taal over. In sommige gevallen behielden deze 
hun normale betekenis zoals in HALEN, DICHTEN, 
RONDEN, STOPPEN e.a., maar kregen een speci
fieke maritieme betekenis, bv. als men spreekt over 
de bewegingen van een schip : SLINGEREN, ROL
LEN, STEKEN, GIEREN, SCHRIKKEN, VERZETTEN, 
DOMPEN en bij woorden als : 
PORREN ; gebruikt voor het wekken van de wacht. 
RIJDEN : in de zin van een storm afrijden, dat schip 
rijdt goed op het zeetje. 
WRIKKEN : het voortbewegen van een roeiboot door 
middel van één riem. 
KILLEN : het slaan van de zeilen als de boot op 
de wind ligt. 
KNIJPEN : zo dicht mogelijk op de wind sturen. 
KRABBEN : van een anker dat niet houdt. 
KRUISEN : van het beurtelings over de ene en de 
andere boeg zeilen. 
LENZEN : voor een storm weglopen. 
LODEN : het diepen van de zeebodem. 
PRANGEN : met harde wind onder volle zeilen blij
ven om een punt toch te kunnen bezeilen, en veel 
andere. 

Een maritiem werkwoord bij uitstek is MANOEU
VREREN. Men manoeuvreert alleen of in verband, 
in nauwe of ondiepe vaarwaters gebruik makende 
van ankers, trossen of sleepboten, van en naar een 
kaai, met stroom of wind of met beide, met motor 
of onder zeil, met een roeisloep, motorboot of 
buitenboordmotor, in één woord met alles. 

neptunus - mei - mai 1980 20 



Zo ook zal men in de marine alles STUREN, van 
een vlot tot een vliegdekschip Niet alleen stuurt 
of manoeuvreert men een schip of een vaartuig, 
maar men zegt ook dat een bepaald vaartuig goed 
Siuurt of manoeuvreert 

Een ander veel gebruikt werkwoord is HIJSEN Aan 
boord wordt veel gehesen Men hijst een zeil, een 
last een sloep, een of meerdere vlaggen 

Met de tegengestelde beweging moet men echter 
voorzichtig zijn Men spreekt van het STRIJKEN 
van zeilen van reddingssloepen, maststengen, raas 
en men strijkt de riemen als men wil tegenroeien 
De VLAG STRIJKEN gebeurt echter slechts als men 
in een zeegevecht de vlag neerhaalt, ten teken dat 
men zich aan de vijand overgeeft Dit wordt echter 
ook vaak gezegd van het neerhalen van de vlag bij 
zonsondergang, maar dat is dan met meer juist 

Vermits we het hier over een fegenstelde bewerking 
hadden, nog enkele andere antoniemen 
HIJSEN en STRIJKEN van de zeilen, een last, een 
sloep van een vlag bij overgave 

HIJSEN en NEERHALEN van vlaggen 
AFVALLEN en NEERHALEN met een zeilsloep of 
boot 
HALEN en VIEREN van een tros of een lijn 
RUIMEN en KRIMPEN van de wind 
AANSCHIETEN en AFSLECHTEN van de zee 
TEN ANKER KOMEN en ANKER OPGAAN 
WENDEN of OVERSTAG GAAN en HALZEN met 
een groot zeilvaartuig 
WENDEN en OVERSTAG GAAN en GIJPEN met 
een klein zeilvaartuig 
INSCHEPEN en ONTSCHEPEN van passagiers en 
lading 
HIELEN en KROPPEN een schip- of stuurlast geven 
INKLAREN en UITKLAREN het verrichten van de 
nodige formaliteiten door de douane voor inkomende 
of uitgaande schepen 
INVAREN en UITVAREN van een haven 
LADEN en LOSSEN van een lading 
TAKELEN en ONTTAKELEN van het tuig van de 
masten 
OPTU'GEN en AFTUIGEN een schip van tuig en 
takelage 
UITGAAN en INKOMEN van schepen 
INLOODSEN en UITLOODSEN van een schip 
En een paar werkwoorden die samen gebruikt wor
den voor bijzondere bewerkingen 
KNIPPEN en SCHEREN de aangroeiing van het 
gedeelte onder water van een schip weghalen 
KIPPEN en KATTEN het aan boord brengen en 
bergen van een stokanker 
SCHIEMANNEN zouden we een maritiem verzamel
werkwoord kunnen noemen als zo'n woord bestaat 

Het IS de algemene benaming voor de bewerkingen 
die men met touwwerk kan verrichten voor scheeps-
gebruik Het schiemannen was in de zeiltijd een 
belangrijke en omvangrijke handenarbeid Sinds
dien IS een groot aantal van de meer ingewikkelde 
bewerkingen m onbruik geraakt en de functie van 
SCHIEMAN afgeschaft Schiemannen omvat het ma
ken van takelingen, de steken, de knopen de split
sen, de bindsels, de plattingen en het breiwerk de 
verfraaiingen, het bekleden, waaronder komt het 
smarten, trenzen, marlen en kleden en het zeil-
naaien 

Alhoewel in de volksmond enkel de militairen liggen 
(men «staat» in het onderwijs en men «zit» op het 
stadhuis maar een militair «ligt» in dit of dat kan-
tonnement) kan dat in de scheepvaart ook, want 
daar kan men met een vaartuig 
BIJLIGGEN van BIJLEGGEN het schip bij storm 
met de kop op de zee en zo mogelijk op de wind 
houden 
TEGENLIGGEN een tegengestelde koers voorlig
gen 
MEELIGGEN ongeveer dezelfde koers voorliggen 
als het eigen schip 
DWARSLIGGEN met een gestopt schip dwars voor 
stroom afdrijven 
OVERLIGGEN langer dan de voorziene tijd in een 
haven liggen, ook wel over een andere boeg gaan 
liggen of het op een andere zijde leggen van een 
schip bij het krengen 
VOORLIGGEN van een koers zoals reeds ettelijke 
malen gebruikt in de voorgaande regels 
Werkwoorden voor alle werk zijn 
NEMEN men neemt letterlijk alles aan boord 
water brandstof, levensmiddelen, materiaal, de 
sloepen, passagiers Maar men neemt ook een slag, 
een rondtorn iemand op sleeptouw, zijn voorrang, 
men neemt poolshoogte en m onze marine neemt 
men ook een peiling een hoogte en een positie 
Ook de tegenhanger GEVEN wordt veel gebruikt 
Men geeft wat loos, een schip wat slazij, iemand 
een eind, men geeft een ander voorrang, en men 
geeft water, brandstof of materiaal 
STEKEN men steekt van wal, als men diept met 
een soort peilstok noemt dat slaggaard steken, van 
een schip met veel diepgang zegt men dat het diep 
steekt, men steekt meer ketting of tros in de zin 
van vieren, men seekt een rif of twee einden op 
elkaar, men steekt een knoop en uiteindelijk wordt 
s'eken ook nog gebruikt in de zin van oploeven, 
dichter bij de wind gaan zeilen 
KOMEN langszij komen, aan dek komen, en op
komen met het roer 
GAAN langszij gaan en naar het voor- of achter
schip gaan 
KLAREN touwen en kabels klaren, kluizen klaren, 
de vlag klaren en schepen klaren in de zin van 
in- en uitklaren qua douaneformaliteiten 
SCHIETEN niet alleen schiet men aan boord met 
vuurwapens, maar men schiet ook stengen, men 
schiet trossen op, men schiet de zon, de maan, 
planeten en sterren voor het dagelijks bestek en 
in de zin van snel bewegen schiet men soms door 
het water 
KRUISEN men kan koerskruisen opkruisen of sla
gen van een tros op een bolder kruisen 
BEZORGEN wordt gebruikt voor alles wat men vast
zet 
BORGEN IS het aanbrengen van een beletsel tegen 
het losmaken 

We eindigen deze reeks met enkele voorbeelden 
van het gebruik van VAST voor een werkwoord om 
het emde van de handeling aan te duiden, of oe 
bewerking meer kracht te geven Zo spreekt men 
van VASTROEIEN, VASTWERKEN als men stopt met 
roeien of werken, en kan men het hebben over het 
VASTLOPEN en VASTZITTEN van een schip op een 
zandbank Werkvlotten zal men meestal VASTLEG
GEN terwijl dit voor andere vaartuigen VASTMEREN 
wordt 

J B Dreesen 
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CRITICAL 
CONWf 
BATTLES 
of March !9ii3 

.ifsenfehwï 

Dr Jürgen Rohwer : 
«THE CRITICAL CONVOY BATTLES 
OF MARCH 1943», 

Ian Allen Lane Ltd, London 1977 - 255 p. 

L'auteur, après avoir servi a bord de contre-torpil-
leurs, forceurs de blocus et dragueurs de mines 
durant la dernière guerre, est gradué en histoire et 
géographie de l'Université de Hambourg et depuis 
1956 éditeur de I'importante revue «Marine Rund
schau». Reconnu comme I'un des plus éminents 
historians de la guerre navale de I'Europe Occiden
tale, il a publié plusieurs ouvrages remarquables 
sur ce sujet. 

Revoici le tragique épisode des convois HX 229 et 
SC 122 déja magnifiquement relate et analyse en 
détail par Middlebrook (1) lequel y mit la participa
tion des H.M. corvettes de la Royal Navy Section 
Beige en exergue, mais vu cette fois de I'autre 
bord. Dr Rohwar, en tant qu'officier de marine, 
étudie I'affaire, dont les repercussions provoquèrent 
de peu Tabandon du système de convois par I'Ami-
rauté, sous I'angle stratégique aussi bien que tacti-
que du point de vue du haut commandement naval 
allemand. A l'épreuve de ces deux malheureux con
vois, respectivement de 40 a 48 navires aux routes 
quasi parallèles appelés a se dépasser pardessus 
le marché dans leur pénlble progression vers I'An-
gleterre et dont les pertes totalisèrent 21 marchands 
contre un seul sous-marin dans un combat ininter-
rompu de trois jours et trois nulls, l'auteur, tout 
comme Middlebrook, décrit en détail les différentes 
phases de la bataille au moyen de nombreux sche
mes et commente les divers facteurs ayant influence 
le résultat. L'inlerception radio, la radiogoniométrie 
a haute frequence, le décryptement et finalement 
les conditions atmosphériques épouvantables d'hiver 
en Allantique Nord dans lesquelles ces attaques 
furent conduiles. 

(1) M. Middlebrook, « Convoy - The Battle for SC 122 and 
HX 229 » Allen Lane, Grosvenor Gardens London, 1976 -
378 p. cfr « Neptunus » ao 166, juin 1977. 

(2; F.W. Wintherboram, «The Ultra Secret», Weidenfeld g, 
Nicholson, London 1975, 190 p. 

I'ouvrage est complete par I'aspect general du dis-
posilif el des attaques des autres convois en cours 

de roLile durant la période dans tout I'Atlantique 
Mord, tables de déploiement des diverses forces 
d'escorte et de sous-marins, ordres de route, «con
voy sailing telegrams» déchiffrés par le Deutsche 
B Dienst. II comprend 16 pages illustrées et 11 
annexes dont l'avant-dernière est d'un intérêt con
siderable dii a la divulgation depuis alors (2) du 
décryptement de la signalisation tant par les experts 
anglais qu'allemands. 

Par rapport au travail similaire de Middlebrook, dont 
les innombrables citations et extraits de lettres de 
tómoins mettent en outre I'accent sur I'aspect hu-
mein des épreuves de la navigation en temps de 
guerre, nous avons ici una étude sur I'effort dévelop-
pé de part el d'autre dans la Bataille de I'Atlantique 
et susceptible d'inléressar tous ceux soucieux de 
rir.dispensable appui logistique aux armées con-
stitué par la marine marchanda at la protection de 
celle-ci. 

J.C. Bötlmg 
Pas verschenen ! 

«INVENTARIS VAN BELGISCHE 
ONDERZOEKSCENTRA DIE OVER EEN 
BIBLIOTHEEK OF DOCUMENTATIEDIENST 
BESCHIKKEN» - 3de uitgave 

Samengesteld door Janine VEROUGSTRAETE, Ko
ninklijke Bibliotheek - Nationaal Centrum voor We
tenschappelijke an Technische Documentatie (Ne
derlandse en Franse tekst). 
Dit repertorium beschrijft 1055 onderzoekscentra 
(universiteiten, instituten, industrieën) welke geo
grafisch en alfabetisch gerangschikt zijn. De raad
pleging wordt vergemakkelijkt door de verschillende 
indexen (namen van de directeurs B & D en biblio
thecarissen/documentalisten, eenheden, afkortingen 
en onderwerpen). 
Deze «Inventaris» kan bekomen worden bij de : 
Koninklijke Bibliotheek - Educatieve Dienst 
Keizerslaan 4 
B- 1000 Brussel 

Prijs : 400 BF - P.R. 000-0042130-32. 

LITERATUUR 

WETENSCHAPPELIJKE EN TECHNISCHE 

Reeds een groot aantal bedrijven en belangrijke 
onderzoaksinstellingen in België hebben, via het 
N.G.W.T.D.-K.B., rechtstreeks toegang tol het ESA-
inJormalienetwerk. Dit laat hen toe in hun bedrijf 
«on-line» technische en wetenschappelijke literatuur, 
nodig voor de technologische ontwikkeling van hun 
produkten, op te vragen (speciaal uit de chemische, 
farmaceutische, elektro-mechanische, metaalverwer
kende en metallurigsche sectoren). 

Bedrijven die inlichtingen, documentatie of een 
praktische demonstratie — in het N.C.W.T.D. of in 
de onderneming zelf — wensen, kunnen dit koste
loos bekomen door contact op te nemen met : 
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De h E Lapeysen, adviseur 
Nationaal Centrum voor Wetenschappelijke en 
Technische Documentatie 
Koninklijke Bibliotheek van België 
Keizerslaan 4 - 1000 Brussel 
Tel (02)513 6180, toestel 555 

BIOGRAFISCHE INFORMATIE IN DE 
INGENIEURSWETENSCHAPPEN EN AANVERWANTE 
GEBIEDEN 

Sedert 1964 voert het Nationaal Centrum voor We
tenschappelijke en Technische Documentatie - Ko
ninklijke Bibliotheek van België, met informatie
specialisten literatuuronderzoek uit, ten behoeve van 
industriële bedrijven en universitaire onderzoek
centra 
Het resultaat van dit onderzoek kan bestaan 
1 m het regelmatig doen toekomen van nieuwe 

technische informatie over een bepaald onder
werp, dit m functie van een door de vorser 
vooraf interesseprofiel (SD), 

2 in een grondig literatuuronderzoek, in functie 
van welomschreven probleem of project, bv 
«Wat IS er tot nu over mijn onderwerp gepubli
ceerd '» (bibliografische lijst) 

Deze twee per ordmator verrichte opzoekingen ge
beuren tegen vergoeding 
Vorsers uit de industrie evenals de universitaire 
centra die belangstellen in een dezer diensten, kun
nen voor bijkomende inlichtingen en vraagstelling 
contact opnemen met de h E LAPEYSEN, adviseur, 
N C W T D - K B , Keizerslaan 4, 1000 Brussel, tel 
(32)513 61 80, toestel 555 

E.V.H. 
X X X 

LES BEAUX ALBUMS DE LA MER 

L'année 1979 a conu une production tres riche et 
quelques belles reeditions 

Sur la faune marine et la pêche : 
J Nadau «La pêche» (Larousse), un livre tres com
plet pour toutes sortes de pêches, en mer et en 
eaux douces. Mare Richard «L'aventure de la gran
de pêche sportive», 290 frs (ENOM) 

«Faune des regions polaires» (Larousse) 
«Les mollusques marins» (Atlas) 
Cousteau et Diole «Vie et mort des coraux» 
(Flammarion) 

Sur l'océanographle : 
J Perrot, «La mer pour la survie des hommes» (La
rousse) Tout notre avenir inscrit sur fond d ocean 
«Faico, chef piongeur de la Calypso» (Flammarion) 

Hlstoire : 
A Ramiere, «Illustration du vieux Marseille» (Auba-
ne) Un précieux album de Marseille jadis 
Daniel Costelle, «Histoire de la Marine» (Larousse) 
Les photos et gravures les plus spectaculaires et 
toutes les intervieuws de la célèbre serie télévisóe 
d'Antenne 2 
A de Wisme et J Bruneau, «Jacques Cassard» 
(Gauthier) La vie du célèbre marin en planches 
en couleur 

«Au temps des marms long-courriers» (France-Em
pire) Toute I epopee des cap-horniers 
J Mabire et G Bernage, «Les Vikings en Norman-
die» (Copernic) 
Jean Randier, «La Royale», en trois tomes (610 frs) 
toute I epopee de la Marine franpaise des engines 
a nos jours (Ed de la Cite) 
Gervese, «Souvenir d un marin de la llle République» 
(Ed de la Cite) 
«La vie a bord des grands voiliers du XVIIle siècle» 
(Hachette Jeunesse) 

Voyages et iles : 
A et Y Griosel «Periple aux iles grecques» (Pres
ses de la Cite) 
«Iles Adriatiques» (Elsevier) 
C Gallissian «La croisiere sauvage» (Presses de ia 
Cite) SIX Franpais en canots pneumatiques a tra
vers les lacs et fleuves de I Amerique 
«La Toscane» (Arthaud) Une longue errance bleue, 
la cóte, les ports, les mouillages Dans la même 
collection, «La Corse, Sardaigne et Elbe» 
J Randier, «Hommes et navires au cap Horn» 
(Hachette) 

Yachting : 
Ian Dear, «Ces merveilleux classe J» (Pen DUICK) 
Les fous de vitesse sur mer dans la grande regate 
d autrefois (130 frs) 
«Marins de plaisance» (Denoel) 
«Les coureurs du grand large» La course autour du 
monde par ceux qui I ont vecue, un choix d images 
etonnantes (ENOM) 
Daniel Gilles, «L America» (Gallimard) 
J M Barrault «Les grandes heures du yachting» 
(Laffont) 
Mirchka, «Le grand depart» (Albin Michel) 

Navires, bateaux, batlments... 
«La marine a voile», une encyclopedie utile et belle, 
sous forme de dictionnaire thematique (Arthaud-
Flammarion) 
J -M Barrault, «Les grandes heures du yacnting» 
(Laffont) 
L M Bayle et J Mordal, «La Marine en bois» 
(Fayard) Prestige du musee de la Marine ' 
«Voiles au travail en Bretagne» (Ed des 4 Seigneurs) 
1 270 frs 

Divers -
«Encyclopedie navale des modèles reduits» 
(Pygmalion 195 frs) 
P et C Boullet, «Les ex-voto marins» (ENOM) 
L'homme de mer, entre la mort et lespoir 
Jean Randier «Lantiquaire de marine» (ENOM) 
Rever pendant mille ans ' 
Les pnx de tous ces ouvrages, souvent luxueux, 
varient sauf exception, entre 70 et 300 frs 

— 0 — 

ENCYCLOPEDIE VAN DE ZEILVAART 

De woorden en begrippen waar de hedendaagse 
zeiler mee geconfronteerd wordt zijn voor het grooi-
ste deel afkomstig uit de tijd van de grote zeilvaart, 
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de 17de, 18de en 19de eeuw Boeken over de grote 
zeilvaart zijn er legio voor het merendeel mm of 
meer romantische beschouwingen over het leven 
aan boord Goede maritieme woordenboeken zijn 
schaars en veelal ontoegankelijk voor de moderne 
zeiler 

Onder redactie van een antal gerenommeerde inter
nat onale deskundigen als Alan Villiers George PB 
Naish en Basil W Bathe is een werk tot stand 
gekomen dat per onderwerp m twintig hoofdstukken 
het gehele terrein van de zeilvaart behandelt In 
ieder hoofdstuk worden de termen in alfabetische 
volgorde verklaard en geïllustreerd met tekeningen 
en foto s Naast de algemene onderwerpen als 
scheepsconstructie en tuigage, komen alle onder
werpen aan bod waar ook de sportzeiler mee te 
maken heeft, zoals ankers, sloepen, zeemanschap, 
navigatie, navigatie-instrumenten, kaarten, vlaggen, 
enz 

Zijn grote kracht ontleent het boek aan de honder
den illustraties, voor het grootste deel in kleur, 
waarin de termen en begrippen op duidelijke wijze 
in beeld zijn gebracht 

De Encyclopedie van de Zeilvaart is bedoeld voor 
ieder die in de zeilvaart geïnteresseerd is en meer 
speciaal als naslagwerk voor al diegenen die bij 
de zei'sport betrokken zijn 

— o — 

LIVRES MARITIMES POUR LES JEUNES 

Voici biertót les vacances A vos enfants, offrez un 
beau livre sur la mer qui leur fera passer Ie temps 
agreeblement Voici ce que nous avons choisi pour 
vous eet ete 

Pour les petits : 

«Le pêcheur et la petite sirene», par Ebgé Un conté 
ce fees pour rever dans le cadre d'une fle bretonne, 
Batz, avec de belles illustrations de 1 auteur (en 
franpais ou en breton, G P ) 

«Celestin apprend a nager» C est un roman pour les 
tout-petits par Ghica (Hachette Jeunesse) 

«Histoire d un bateau» Un conté comme seul Henri 
Queffelec sait les eenre, avec son coeur de Breton 
et de marin (G P ) 

Pour les enfants : 

Parmi les beaux albums Hachette, nous avons selec-
tionne ces ouvrages de vulgarisation sur I art de 
naviguer «Je decouvre les bateaux» (de l'Egypte 
au XXe siècle) Sur la vie en mer «Une familie de 
marins du Moyen Age a nos jours» Sur I oceano-
graphie «L'exploration des oceans», tout sur les 
sous-marins la plongee, et en prime comment 
construire un periscope i Sur le yachting «La 
course autour du monde» vue par huit jeunes 
participants Et ces trois guides pour preparer les 
vacances au bord de mer «Guide des bords de 
mer. Guide des coquillages et Guide des poissons» 
(Hachette Jeunesse) 

«Un avion au fond de la mer», un roman a sus
pense dans la collection «Plein Vent» (R Laffont). 

«Les grands avenluriers» Marco Polo, O Golomb, 
Gama-Magellan, Cartier, Cook, les découvreurs, et 
aussi les combattants, Drake, Jean Bart, Surcouf 
Les illustrations sont si belles qu on dirait de vraies 
peintures de maïtre (Gauthier-Languereau) 

«Les bateaux» par G Fouillé, une histoire complete 
de la marine a travers I art naval tous les navires 
célebres, de la galere au «France» (Nathan) 

Pour les jeunes : 

"Histoire des voiliers» et «Chansons de marins», 
toute la nostalgie du grand monde des cap-horniers 
(Ed Ouest-France) 

«La vie d'un marin», un album illustre d une minutie 
exemplaire sur le monde de la voile d autrefois, 
guerre et commerce Cet album regalera aussi les 
adultes (Chat perche, Flammanon) Dans la même 
collection on lira aussi deux grands romans du 
capitaine Danrit, le celebre ecrivam maritime du 
XlXe «L'lnvasion Jaune» et «La strategie de la 
haine». 

«La mer pour la vie des hommes», par J Perrot, 
un specialiste de I oceanographie, qui fait le point 
dans un album de haute vulgarisation, tout en cou
leur, 160 pages, relie (Larousse) 

Dans «Les plus belles legendes de I Odyssee», Andre 
Massepain fait revivre le premier récit maritime de 
tous les temps, bellement illustre par Retailleau 
(Hachette Jeunesse) 

Autre grand recit d'epopee, «Le dit du vieux marin», 
celebre poeme de Coleridge, illustre par Gustave 
Dore Du rêve a plein seau i (ENGM) 

Enfin, un peu de voile, avec «Les enfans a bord», 
par E Lazenave, un recit emouvant sur la vie d'une 
familie au grand large, pleine d aventure et de ten-
dresse (France-Empire) 

«Toute la manoeuvre dessinee» (pour apprendre la 
voile) (Gallimard) Sans oublier nos amis les bëtes 
marines, avec «La mer», un petit «guide de recon
naissance» et un «guide d'activite» des bords de 
mer (Nathan) 

Pour les amateurs de bandes dess'nées : 

«Decouverte du monde en bandes dessmees» Une 
serie d albums specialement reussis dans lequels 
des maïtres de la B D ont reconstitue un somptueux 
panorama de costumes, d armes et de types de 
navires Parmi les titres sur la marine «Ulysse, 
I aventure des Vikings, Marco Polo Christophe Co-
lomb (Larousse) 

H. Rogie 

— o — 
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maritiem panorama - panorama maritime 

door Henri ROGIE 

La présente contribution è notre panorama 
maritime a été rédigée au moment oü se dres-
sent les premiers biians de l'année 1979. Pour 
ce qui est du domaine portuaire, nous vous 
présentons une retrospective des événements 
majeurs qui ont caractérisé la vie maritime de 
la cité d'Ensor au cours de l'année écoulée. 

X X X 

Introduction 

Malgré la situation économique en recession persis-
tante, Ie port de commerce géré par Ie pouvoir 
communal d'Ostende a connu un trafic maritime en 
nette progression. II n'en fut, hélas, pas de même 
dans la partie du port appartenant è la Régie des 
Transports Maritimes. Le trafic transmanche de vé-
hicules et de passagers y accusa, en effet, une forte 
baisse de régime due è la concurrence des liaisons 
plus rapides entre les ports franpais de la Manche 
et le sud de l'Angleterre. 

Dans un prochain article, nous dresserons le bilan 
des activités purement maritimes tant pour le port 
de commerce que pour le port de la RTM. Bornons-
nous, dans le présent article, è énumérer les faits 
caractéristiques de la vie portuaire d'Ostende au 
cours de 1979. 

On se rappellera que 1976 fut surtout marqué par 
la mise en service du prestigieux complexe Merca
tor destine a la navigation de plaisance. De nom-
breux travaux d'infrastructure furent egalement reali
ses dans l'ensemble du port ostendais. Quant a 
l'exercice 1977, il fut essentiellement celui de l'oc-
troi d'importants subsides pour la modernisation du 
port communal. L'année 1978, quant a elle, fut avant 
tout celle des prises d'opton en vue de l'expansion 
du trafic transmanche par la mise en service du 
Jetfoil OU de l'hovercraft au cours de l'année sui-
vante. 

Ces options ne se concrétisèrent toutefois pas en 
1979. On tergiversa a se sujet tout au long de l'an
née et ce n'est que récemment que tombèrent les 
deux decisions suivantes : le port communal aura sa 
ligne jetfoil sur Londres dés le 29 février 1980 et 
la RTM disposera egalement de jetfoils sur ses 
liaisons vers Douvres dès 1981. 

Fermeture des restaurants è bord des unites de la 
RTM d'Ostende 

Importante mesure d'austérité que prit début 1979 
la C.I.W.L.T. qui gère la restauration è bord des 
unites de la RTM : la fermeture des restaurants pour 
la durée de la période hivernale. N'oublions pas que 
le bilan financier de la Régie s'était solde par un 
deficit de 200 millions de FB en 1978. 

Au cours des mois d'hiver, les ferries polyvalents de 
la Sealink d'Ostende assurent essentiellement le 
transit de poids lourds commerciaux, tandis que 
les passagers et véhicules a usage touristique sont 
en nombre fort restreint durant cette période creuse 
de l'année. II n'était done pas justifié de garder les 
restaurants ouverts pendant ces mois-la et d'embar-
quer un personnel de service absolument non 
rentable. D'autant plus qu'un self-service de restau
ration fonctionnant nuit et jour suffit amplement è 
satisfaire le peu de clientèle embarquée. 

Rappelons a propos de cette mesure d'assainisse-
ment que prés de 50 Vo des passagers transités au 
cours de l'année sont recensés pour la seule pério
de de juillet a septembre. II était done normal 
d'adapter les services de restauration è bord des 
unites en fonction du caractère saisonnier de l'ex-
ploitation. 

Résillation du contrat entre la RTM et la Société 
Belgo-Anglaise des Ferry-Boats 

Une seconde mesure d'assainissement prise par la 
direction de la RTM concerne sa collaboration avec 
la Société Belgo-Anglaise des Ferry-Boats. Rappe
lons que 'la Régie avait passé un contrat avec la 
SBA par lequel cette société s'engageait è fournir 
le personnel nécessaire au fonctionnement d'une 
agence maritime et d'une agence de douane. 

Par mesure d'économie, ce contrat a dü être résilié 
en attendant que le personnel nécessaire a la bonne 
marche des agences précitées soit fourni par 
l'entremise d'une firme privée. L'intervention de cet
te firme sera done strictement limitée au reerute-
ment du personnel conformément aux exigences de 
la RTM. 

Specifions qu'il entre dans les intentions de la 
Régie d'assumer elle-même les taches de ces deux 
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agences dans un proche avenir. Le personnel y 
affecté jouira des avantages du statut de la RTM. 
Mentionnons enfin que la résiliation du contrat avec 
la SBA permettra è la Régie d'économiser quelque 
20 millions de FB par an. 

Le CMCES choisit le Jetfoil Boeing pour la RTM 
Parallèlement a sa politique anti-gaspi, la RTM 

s'évertua tout au long de l'année écoulée a trouver 
la solution adequate au probième de Ia relance de 
son trafic de véhicules et de passagers sur Douvres 
et Folkestone. 

Il s'agissait d'introduire una liaison ultra-rapide sur 
Douvres afin de pouvoir faire face a la concurrence 
des aéro-glisseurs franpais et britanniques de la 
Seaspeed. Le probième ne datait certes pas de eet-
te année-la car, déja en 1977, la RTM avait envisage 
d'introduire le Jetfoil Boeing sur ses liaisons trans
manches. 

Le probième était de nouveau d'actualité tout au 
long de l'année 1978 lorsqu'on paria des avantages 
du nouveau hovercraft SRN4-Super pouvant trans
porter 416 passagers et 56 voitures. II s'agissait 
mamtenant de faire le meilleur choix entre les deux 
appareils en competition sur la base de critères 
d'ordre nautique, commercial et financier. Ce n'est 
qu'en septembre 1979 que la RTM se prononpa pour 
l'achat d'un hovercraft coütant quelque 1 milliard 
de FB mals le mois suivant, le dossier Introduit 
auprès du CMCES optait pour 2 Jetfoils Boeing coü
tant 750 millions chacun et pouvant transporter 263 
passagers mals pas de véhicules. 

Le 29 novembre 1979 tombait la decision du 
CMCES : la RTM recevra en 1981 deux hydroptères 
du type Jetfoil de la Boeing Marine Systems de 
Seattle, appareils qui pourralent étre construits 
sous licence aux Cockerill Yards de Hoboken. Le 
choix du gouvernement a done surtout été con-
ditionné par un calcul financier. Quant au rende
ment qu'en tirera la RMT, nous en reparlerons as-
surément d'ici deux ans. 

X X X 

Huidige bijdrage tot ons maritiem panorama 
wordt u verder in het Nederlands voorgesteld. 
Na de markantste feiten voor de RMT-haven 
van Oostende in de loop van 1979 volgt nu de 
opsomming van de bijzonderste realisaties in 
de stedelijke handelshaven. 

Oostende-Londen met draagvleugelboten 

Wij weten reeds dat ons kernkabinet onlangs be
sliste twee draagvleugelboten van het Jetfoil Boeing-
type op de Oostende-Doverlijn van de RMT in te 
leggen vanaf 1981. Ook de handelshaven van de 
Ensorstad krijgt haar kanaaldiensten met jetfoils van 
hetzelfde type en wél vanaf 29 februari 1980. Het 
wordt een verbinding met Londen, uitgebaat door 
P & O Ferries die van juni 1977 tot september 1978 
een regelmatige lijndienst Zeebrugge-Londen had
den verzekerd met de « Flying Princess ». 

Voornoemde rederij voerde vorig jaar langdurige 
besprekingen met de havenverantwoordelijken van 
Londen en Oostende voor het verkrijgen van de 
nodige infrastructuur. In de Britse hoofdstad verliep 

dit niet zo vlot zodat de geplande lijndienst medio 
1979 niet kon starten zoals aanvankelijk voorzien 
was. Op 29 februari 1980 wordt dus van wal gesto
ken en tot eind september zullen drie dagelijkse 
overvaarten in beide richtingen verzekerd worden. 

De « Flying Princess » doet het opnieuw, geholpen 
door de « Jetferry One », een nieuwe Jetfoil Boeing 
929-115 met 259 plaatsen en met een snelheid van 
43 knopen. Een tweede toestel van het laatste type, 
de «Jetfoil Two », wordt door de Cie Boeing Marine 
Systems van Seattle eind 1980 geleverd. Vermelden 
we nog dat de passagiers van de nieuwe kanaallijn 
te Oostende aan het visserijdok zullen inschepen en 
dat de overvaart naar het hart van Londen slechts 
3 V2 uur zal duren. 

Oostende-Dover met de Schiaffino Ferries 

Terwijl Oostende zich klaar maakt om zijn eerste 
jetfoil-dienst op Londen in te huldigen, hebben wij 
op 2 juli 1979 de start gekend van een nieuwe Ro/ 
Ro-vrachtdienst vanuit het houtdok van de stads-
haven. Het gaat hier om een dagelijkse verbinding 
met Dover verzekerd door de Schiaffino Freight Fer
ries met behulp van het Franse trailerschip «Cathe
rine Schiaffino ». 

Deze moderne eenheid van 2.401 ton draagvermo
gen heeft een capaciteit van 52 trailers van 12 m 
lengte en kan aan boord 12 chauffeurs logeren. 
Te Oostende wordt het commercieel en operationeel 
gedeelte van de exploitatie door de Cie Dens Ocean 
verzekerd. Te Londen is het Worms Cargo Service 
Ltd die deze taken toevertrouwd kreeg. 

Na een korte proefperiode nam het trafiekvolume 
Van de nieuwe Ro/Ro-dienst gevoelig toe. Eind 1979 
was het aandeel van de Schiaffino Ferries in de 
globale goederenoverslag van de Oostendse han
delshaven vrij belangrijk geworden. Cijfers ontbre
ken nog om dit te staven maar het is een feit dat 
vooral de exporttrafiek hierdoor sterk geactiveerd 
werd. 
Aldus zien wij de Oostendse handelshaven geleide
lijk aan evolueren naar het gebruik van moderne 
transporttechnieken voor shortsea-verbindingen, te 
weten, de draagvleugelboot voor passaglersdiensten 
en het Ro/Ro-schip voor vrachttrafieken. 

Overheidssubsidies voor havenmodernisatie 

Nieuwe trafieken promoveren gaat gepaard met ha
venmodernisatie en daarom ook hebben de verant
woordelijken voor het stedelijke havenbeleid van 
Oostende in 1979 verder geijverd voor het verkrij
gen van de nodige overheidsinvesteringen. 

Zo werd voor 1979 instemming bekomen van minis
ter Mathot voor de realisatie van gesubsidieerde ha
venwerken ten bedrage van 95 miljoen BF. Het be
treft in hoofdzaak het vernieuwen van twee sluis
deurvleugels met electro-mechanische uitrusting aan 
de toegangsluis tot het vlotdok, het monteren van 
een losinstallatie voor het bergen van jachten in 
de Mercatorhaven en het plaatsen van stormdeuren 
vóór de sluis van het visserijdok. 

Anderzijds werd op de rijksbegroting 1979 een be
drag van 135 miljoen uitgetrokken voor de realisatie 
van volgende werken : aanleg van een kanaaldok en 
verbreding van de vaart Oostende-Brugge die er 
naartoe leidt, bouw van een geleidingsstaketsel aan 
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de ingang van het nieuwe visserijdok en voltooiing 
van wegeniswerken aldaar. Vergeten wij niet dat 
dit dok door het stadsbestuur aangewezen werd als 
terminal voor de jetfoils van de P & O Ferries. 

Voltooide havenwerken in 1979 

Besluiten we nu dit maritiem panorama 1979 met 
de opsomming van de voornaamste havenwerken 
die m de loop van dit jaar voltooid werden. Wij 
starten met de stedelijke jachthaven, waar men bij
komende aanlegsteigers plaatste voor een bedrag 
van 9081.396 BF en een luchtbellenscherm aan
legde aan de ingang van de Mercatorsluis voor 
3.112.860 BF. 

In de handelshaven kreeg de Demeysluis twee nieu
we sluisdeuren voor 10.413.926 BF, terwijl de draai-
brug over de verbinding tussen vlot- en houtdok 
met een electro-mechanisch systeem uitgerust werd 
voor 3.795.070 BF. Afbraak en heropbouw van Loods 
nr. 3 kostte tenslotte 15.705.496 BF aan de Schatkist. 

Vermelden wij nog de aanvang van diverse werken 
in handels- en visserijhaven voor een globale som 
van 125 miljoen BF. Qua aanbestedingen m 1979 
verricht, noteren wij tenslotte ruim 91 miljoen BF in 
gilobo. Aldus zien wij het Oostendse havencomplex 
zich geleidelijk aanpassen aan de noden van de 
moderne transporttechnieken over zee, wat beslist 
zal bijdragen tot de verdere expansie van het mari
tiem verkeer in de handelshaven. 

goekint 
een naam die 
vertrouwen schenkt! 

industriepark Oostende 

tel. 80 28 01 

NIEUW 
Stijlvol bierglas met groot wapen Zeemactit in vierkleurendrulc, type « Celtic » enkel te 
verkrijgen bij Neptunus 
Lanceerprijs : 75,- Fr, inklusief BTW. 
Wegens de breekbaarheid van dit artikel gebeuren er geen verzendingen 

NOUVEAU 
Magnifique verre è blère^ type « chope » avec les grands armoiries de la Force Navale 
en couleur^ uniquement en vente chez Neptunus 
Prix : 75,- Fr, TVA comprise 
Vu la fragillté de eet article, il ne sera fait aucun envoi. 

U FORCE NAVALE J 

"^*«»*M»Naji »»«—*•-*' 
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INFO MARINE 

RECEPTIE 

Eind maart j l., bood Vice-Admiraal J. Van Dyck, 
Stafchef Zeemacht, een ontvangst aan voor alle me
dewerkers van het 14e Galabal van de Zeemacht. 
Hij feliciteerde hen voor hun inzet en het sukses 
van dit bal, waarvan de volledijge opbrengst ten 
goede komt van de sociale werken Vereniging Hulp
betoon in de Zeemacht. Hij hield hiernaivolgende 
toespraak. 

Dames, juffrouwen en heren, 

U heeft waarschijnlijk reeds enkele echo's opge
vangen en als U er bovendien ook aanwezig was, 
dan heeft U kunnen vaststellen dat ons 14e Galabal 
dit jaar een uitzonderlijk sukses heeft gekend. Maar 
kom, laat mij uw geduld niet te lang op proef stel
len : de nettowinst van he 14e Galabal bedraagt dit 
jaar ongeveer 1.550.000 fr., wat bijna 400.000 fr. 
meer is dan vorig jaar, dit niettegenstaande de pijl
snel stijgende kosten. 

Enkele detailcijfers en vergelijkingen met vorig jaar 
zullen onmiddellijk deze meerinkomsten verklaren. 
De tombola heeft, onder de zeer bekwame leiding 
van Korvetkapitein Daelemans, daarin bijgestaan 
door een vaste ploeg medewerkers, 334.000 fr. op
gebracht of 62.000 fr. meer dan vorig jaar. 

Het programmaboekje, ieder jaar dikker, zal dank 
zij de inzet van Fregatkapitein Segaert, 671.000 fr. 
in kas brengen of bijna 100.000 fr. meer dan vorig 
jaar. 

Hrt beschermcomité bracht 587.000 fr. op, zijnde 
33.000 fr. meer dan vorig jaar. Tenslotte bracht de 
verkoop van het programmaboekje, voortreffelijk ge
organiseerd door damar Anne-Marie Dreesen, 
60.000 fr. op, ook 9.000 fr. meer dan vorig jaar. 

U ziet het, uit financieel standpunt een geslaagd bal, 
maar ook organisatorisch en qua stemming één van 
de beste bals die we gehad hebben en dit danken 
wij aan U allen daar aanwezig. 

Je voudrais tout particulièrement remercier l'Amiral 
de Division A. SCHLIM, Président du Comité du Bal, 
qui malgré ses multiples occupations n'a pas mé
nage son temps pour en diriger et en coordonner 
toute l'organisation. Son état de santé ne lui a, 
hélas, pas permis d'etre présent Ie jour méme du 
bal. 

II est quasi impossible de citer tous ceux qui, de 
p.ès OU de loin, ont contribué a la réusite de cette 
manifestaion. Cependant je tiens a souligner parti
culièrement Ie travail accompli par toutes les DA-
MARS qui, sous la conduite de l'EDV VAN BUSSEL, 
se sont dévouées sans compter que ce soit en tant 
qua commissaire ou pour la vente des programmes 
et des billets de tombola. 

La decoration de la salie, réalisée par les Services 
de l'IRP sous la direction du 1MC RIVIR que je 
félicite, mérite — comme d'habitude — tous les 
éloges. 

Je m'en voudrais de passer sous silence l'appré-
ciable contribution apportée par les nombreuses 
dames a la vente rapide des billets de tombola. 
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Avec «Tho Million aiis orchestra» Ie «Navy Big 
Band» dirige par Monsieur PAUWELS et «The Se
crets» conduit par Monsieur FEYS ont cree ct sou-
te"u une ambiance qui ne s est apaisee que tfrd 
dans la nuit 

U ziet dames en heren, heel wat mensen hebben 
zich ingezet om een dergelijk resultaat te bereiken 
Wees ervan oveiluigd dat het de moeite loont 
Het komt ten goede aan het imago van onze Zee
macht maar hoofdzakelijk laat het de Verenigino 
voor Hulpbetoon toe haar socials werking verder te 
zetten Sociale werking die ongeveer — en oit 
jaar bijna op een frank na — evenveel kost als de 
opbrengst van ons Galabal 

Het IS dan ook om deze reden dat ik ru reeds op 
uw medewerking voor ons 15de Galabal boroep doe 
Ik weet dat het voor velen onder U een bijkomend 
en zwaar werk vraagt, waarvoor ik U nogmaals har-
iclijk dank 

REMISE DE COMMANDEMENT A LA BASE 
NAVALE D'OOSTENDE 
Le jeudi 21 mars 1980 avait lieu la remise de com-
mandement de la base navale d Oostende Le Capi
taine de Frégate Wattron succède au Capitaine de 
Fregate Robyns, atteint par la limite d'age 

BEVELSOVERDRACHT MARINE BASIS OOSTENDE 

Op vrijdag 21 maart j l , ging de bevelsoverdrachl 
door van de Marine Basis Oostende Fregatkapitein 
Robyns, die de leeftijdsgrens bereikt had om met 
pensioen te gaan, wordt opgevolgd als commandant 
door Fregatkapiten Wattron. 
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ACADEMIE DE MARINE 
L Academie de Marine a ete repue a la Force Na-
vale le 14 mars 1980 Au cours de la soiree, le 
professeur Dr W. Debrock donnait une conference 
au Mess Officiers Comme on le vort sur la photo, 
grand fut I intérêt 

MARINE AKADEMIE 
Op 14 maart j l , was de Marine Akademie te gast 
bij de Zeemacht s Avonds was Prof Dr W De
brock, gastspreker in de Mess Officieren Zoals men 
op de foto merkt was er heel wat belangstelling 

WESTDIEP 
Aan boord van de Westdiep had een wedstrijd 
plaats voor het ontwerpen van de « Scheepsstem-
pel ». De prijs werd toegekend aan VTZ Lecluyse. 
Op bijgaande fotos de jury en de prijsuitreiking 



CEREMONIE 

Op 26 maart j l . , had te Brugge de voorstelling van 
het embleem aan de rekruten plaats. Bij deze gele
genheid werden tevens eervolle onderscheidingen 
uitgereikt aan verdienstelijke officieren en onder
officieren. De ceremonie werd besloten met een 
défilé van de rekruten. 

CEREMONIE 

Le 16 mars 1980, a Brugge, l'étendard de la Force 
Navale a été présenté aux recrues. A cette occa
sion des distinctions honorifiques furent remises 
a des officiers et sous-officiers méritants. La cé
rémonie se termina par un défilé des recrues. 

L'HARMONIE COMMUNALE D'OOSTENDE 
A UN NOUVEAU CHEF 

Voici le nouveau chef de l'harmonie communale 
d'Oostende : Monsieur Fernand Cuypers qui succè-
de è Florimond Cornelia, ce dernier ayant dirigé 
cette harmonie durant 25 ans. 

Le dirigeant Cuypers est Sgé de 52 ans et est né a 
Oostende. II est soliste è l'harmonie communale de-
puis 25 ans et est musicien de carrière è ia musi
que de la Force Navale. II obtint un premier prix 
de solfège au conservatoire de musique de Gent, 
ainsi qu'un premier prix avec distinction pour hou-
bois et un premier prix avec grande distinction 
pour cor anglais. 

OOSTENDSE STADSHARMONIE HEEFT NIEUWE 
KAPELMEESTER 

Dit is de nieuwe kapelmeester van de Oostendse 
stadsharmonie : de heer Fernand Cuypers die Flori
mond Cornells opvolgt die 25 jaar lang de dirigeer-
stok heeft gezwaaid. 

Dirigent Cuypers is 52 jaar oud en geboren Oosten-
denaar. Reeds 25 jaar is hij solist van de Konink
lijke Stadsharmonie en tevens beroepsmuzikant bij 
de Muziekkapel van onze Zeemacht. Hij haalde aan 
het muziekkonservatorium te Gent een eerste prijs 
notenleer, eerste prijs met onderscheiding voor ho
bo en eerste prijs met grote onderscheiding voor 
Engelse hoorn. 

International Electronic Service N.V. „INES" 
Terbekehofdreef 54 — 2610 Wilrijk 
Tel. 031 / 28.10.32 (10 lijnen) — Telex 31895 
Afdeling Marine en Systemen 
BIjhuizen te Oostende en Gent 
Agenten voor: 

Anschütz, Amplidan, Dancom, Danse Securitas, Decca Isis, Decca Navigator, Decca 
Radar, Decca Survey, Ginge, Grundy, Hovermarine, Ibak, Jungner, Plessey, Rapp Elec
tronic, Redifon, Simrad, Speich, Stone en Magnavox... 
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INFO RESERVE 
OFFICIERS DE RESERVE DE LA 

FORCE NAVALE 
RESERVEOFFICIEREN VAN DE 

ZEEMACHT 

NATIONALE AKTIVITEITEN 

ACTIVITES NATIONALES 

BENOEMINGEN • NOMINATIONS 

Hierravernoemde RO werden op 2 december 1979 
benoewd tot reserveorderluitenant 
Les officiers de reserve mentionnes ci-apres ont ets 
noTimes au grade de sous-lieutenant è la date du 

2 cecembre 1979 

BUYSE F 
DEVOS M 
HOVINE R 
GEENS M 
BAEKELANDT P 
VANCROMPHAUT O 
FLAHOU D 

AELVOET M 
VANDEVOORDE F 
DEVLIES G 
SAESEN L 
PAREIT M 
TROISPONT P 

Hierravermeld RO werd op 26 december 1979 be
noemd tot resen/ekapitein-ter-zee 
L officier de reserve mentionne ci-apres a ete nom-

mo au grade de capitaine de vaisseau de réserve 
a la date du 26 decembre 1979 

LIENART J 
H ernavermelde RO werden op 26 december 1979 
benoemd tot reservekorvetkapitein 

Les officiers de reserve mentionnes ci-apres ont ete 
nommes au grade de capitaine de corvette de 
reserve a la date du 26 decembre 1979 

VANHEULENBROUCK W 
GLERINX R 
MORET M 
GOEMAERE W 
VANDEWALLE B 
GOLLIGNON M 

HUGER P 
SIMKENS P 
FLAHAUT L 
VALCKE M 
DORMONT M 

EERVOLLE ONDERSCHEIDINGEN 
DISTINCTIONS HONORIFIQUES 

Het heeft Zijne Majesteit de Koning behaagd op 
datum van 14 november 1979 het Militair Kruis 1ste 
Klas te verlenen aan 
1LZ GORTS M 

II a plu a Sa Majeste Ie Roi de conférer, a la date 
du 14 novembre 1979 la Croix de I Ordre de Leopold 
au 

FKP LUYTEN L 

Het heeft Zijne Majesteit de Koning behaagd op 
datum van 14 november 1979 het Kruis van Ridder 
in de Leopoldsorde te verlenen aan 

1LZ COLMANT O 
KVK DORMONT M 
KVK DUERINCKX O 
1LZ HANREZ M 
1LZ HENDRICKX J 

1LZ HOFMAN E 
1LZ LAUWAERT F 
1LZ MIHAIL G 
KVK MORLION Y 
KVK VALCKE M 

II a plu a Sa Majesté Ie Roi de conférer k la date 
du 14 novembre 1979 la Croix de Chevalier de I Ordre 
de la Couronne aux 

VTZ BECKERS L 
LTZ CASSE J 
LTZ COLFS L 
LTZ COOMAN F 
2VZ DALLE F 
LTZ de BEAUFOORT H 
LTZ de PAPE A 
VTZ DESSAIN A 
VTZ DERMAUT P 
VTZ DROSSAERT J 
LTZ DUGNIOLLE E 
VTZ DUQUE P 
VTZ DUQUET A 
LTZ GELISE P 
LTZ JANSSENS J 
2VZ LAHAYE J 

VTZ LOOTENS P 
VTZ MOENS R 
LTZ PASTIJN G 
LTZ PENNE O 
VTZ RENDERS E 
LTZ ROMBOUTS R 
LTZ ROUSSEAU M 
2VZ SINTOBIN J 
VTZ TAS L 
VTZ VANDOORSLAER P 
VTZ VANHUMBEECK L 
LTZ VERBRUGGHEN A 
LTZ VERGOTE N 
VTZ VIERIN P 
2VZ WACKENS J 

ONTSLAG UIT HET RESERVEKADER 
DEMISSION DU CADRE DES OFFICIERS DE 
RESERVE 

Het ontslag uit de graad aangeboden door RO tech
nicus aanvaard als KTO technicus van wie de 
raam volgt wordt aanvaard oo 5 november 1979 
VTZ(T) DE LOBEL W 

7 JUNI - KONGRES TE ANTWERPEN 
7 JUIN - CONGRES A ANVERS 

Dit jaar heeft ons nationaal kongres te ANTWERPEN 
plaats op zaterdag 7 JUNI C est Ie 7 JUIN prochain 
qu aura lieu a ANVERS Ie congres national des 
Officiers de Reserve de la Force navale En voici 
Ie programme 
9.15 : Verzameling van de deelnemers aan het Stad
huis 
Arrivee des participants a I Hotel de Ville 
Parking Grote Markt 
9 30 : RO vertrekken naar het Internationaal Zee
manshuis 
Les OR se rendent a la Maison internationale des 
Marins 
Dames vertrekken voor een geleid bezoek 
Les epouses entament leur visite guidee 
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9.45 : Aanvang kongres in de Rotonde van het Zee
manshuis 
Debut du congres dans la Rotonde de la Maison 
du Marin 
12.15 : Receptie op het Stadhuis 
Reception a I Hotel de Ville 
13.30 : Lunch in het restaurant van het Zeemanshuis 
Lunch au restaurant de la Maison des Manns 
15.00 : Konferentie met film over de Antwerpse 
haven 
Conférence avec projection sur Ie port d'Anvers. 
18.30 : Aperitief in Crest Hotel 
Aperitif au Crest Hotel 
19.00 : Banket en bal in Crest Hotel (avondkledij) 
Banquet et bal au Crest Hotel (tenue de soiree) 
Alle RG-ZM uit het land zullen traditiegetrouw per 
c rculaire op dit kongres worden uitgenodigd 
Tous les OR-FN du pays seront contactes par cir
culaire pour participer au congres d Anvers 

— o — 

ONZE NCSO-DIVISIE BLOEIT 

NCSO IS de afkorting van de Engelse tekst «NAVAL 
CONTROL OF SHIPPING ORGANISATION» met in 
de zin van de Franse betekenis «Contróler» of 
«Verifier», doch wel in de geest van de Anglo-
Saksische betekenis «Toezicht houden op de be
wegingen van de koopvaardijschepen» 

Het maritiem vervoer, verzekerd door de koopvaardij
schepen, behoort tot de grote ekonomische kate-
gorie der diensten in die zin, dat het zelf geen 
produktie voortbrengt maar door zijn aktiviteiten 
deze voortbrengst mogelijk maakt Uit ekonomisch 
oogpunt blijkt massatransport over grote afstanden, 
de scheepvaart HET aangewezen middel te zijn 

Door deze realiteit in te zien, is meteen het belang 
voor de vrije wereld aangetoond van de veiligheid 
op de verbindingswegen ter zee, te weten de zee-
routes van «LIFE-LINE» 

Het IS vrij evident dat in een periode van spanning, 
b j oorlogsdreiging en/of oorlog de zeeroutes onze 
«LIFE-LINE» in gebruik en veiligheid sterk zouden 
kunnen gestoord worden In oorlogstijd of gedurende 
krisisperioden is het van het allergrootste belang 
de koopvaardijvloot op de meest efficiënte manier 
aan te wenden 

Hier speelt de Zeeverkeerskontrole-Officier (NCSO) 
een zeer belangrijke rol voor s lands ekonomie, 
de bevoorrading van de bevolking evenals de mili
taire, nationale en geallieerde behoeften 

De Zeeverkeerkontrole wordt verzekerd door RE-
SERVEGFFICIEREN van geallieerde zeemachten 
Benevens deze taak, heeft de NCSO als bijkomende 
opdrachten een zeer nauwe samenwerking te ver
zekeren tussen de militaire en burgerlijke overheden, 
welke noodzakelijk is om een efficiënte werking van 
koopvaardijvloten van de NAVO te verzekeren 

Teneinde aan al deze eisen te voldoen, werd in de 
schoot van de ZEEMACHT een DIVISIE NAVAL 
CONTROL OF SHIPPING (Reserve) in het leven 
geroepen uitsluitend sannengesteld uit reserve
officieren 

Begin 1976 liep de Divisie NCSO-R van stapel onder 
de leiding van FKP(R) C VAN AVERMAET Hij werd 
door de Stafchef van de ZEEMACHT, Vice-Admiraal 
J P L VAN DYCK, benoemd tot COMDIV NCSO-R 

Opdrachten van de Div NCSO-R (onder andere) : 

1 Bewegingen der koopvaardij en vissersvloot 
2 Routering der koopvaardijschepen 
3 Konvooi-organisatie 

Op het wapenschild, de zinspreuk van de Divisie 
NCSO-R «AGMUS UT VIVERENT», geeft het juiste 
beeld van de opdrachten 

— o — 

GOODBYE MISTER CHARLIE ! 

FKP(R) «Charlie» VAN AVERMAET verliet zoals m 
het vorige nummer gezegd onze NCSO-DIV en te
vens het reservekader van de Zeemacht Hij was 
een van de eerste oorlogsvrijwilligers die zich in 
1941 te LONDEN aanmeldde bij de pas opgerichte 
Belgische Sectie van de ROYAL NAVY Hij nam 
deel aan de beruchte Atlantische konvooien Bij 
het krieken van de dag, op 6 juni 1944, was hij in 
de eerste aanvalsgolf op JUNO BEACH, een bekend 
landingsgebied op D-DAY 

Na de bevrijding heeft hij ook zijn deel bijgedragen 
tot de ontmijning van onze kust en de SCHELDE 
aan boord van Belgische mijnenvegers FKP(R) VAN 
AVERMAET wordt nu wegens leeftijdsgrens op rust 
gesteld 

Een groot reserveofficier gaat heen Goodbye, Mister 
Charlie, and WELL DONE ' 

— o — 

RESERVEOFFICIER : 

MOTIVATIE ALS VOORNAAMSTE VEREISTE 

In het jongste nummer van CAVALERIE-tijdschrift 
verscheen van de hand van NVRO-beheerder MAJ(R) 
VECKMAN, een bijdrage gewijd aan de motivatie 
van de RO Enkele voorname delen uit dit artikel 
publiceren wij hieronder ter attentie van onze RO-
ZM 

«Het lijkt noodzakelijk, dat de motivatie wordt onder
verdeeld m drie welomschreven stadia Een duide
lijk onderscheid moet zeker worden gemaakt tussen 
de periode voor de indiensttreding, de militaire 
dienstplicht zelf en de jaren die volgen op het 
afzwaaien 

Getoetst aan de eigen ervaring en aan deze van 
degenen, die qua leeftijd jaren na ons komen, moet 
worden gezegd, dat de voorlichting laat staan de 
motivatie van de kandidaat-reserveofficier, voor hij 
naar het leger komt, praktisch onbestaande is 

Dit betekent dat alles moet beginnen met een door
dachte voorlichting Men dient daarmee zeker te 
starten in de laatste jaren van het secundair onder
wijs. 
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Ons komt het voor, dat hier een zeer belangrijke 
taak IS weggelegd voor de reserveofficier die in het 
onderwijs staat Hij is door zijn rechtstreeks kon-
takt met de jeugd het best geplaatst om gepaste 
en doordachte raad te geven en om een gunstig 
klimaat te scheppen Het zou dan ook normaal zijn, 
dat degenen die zich voor deze zaak wensen m te 
zetten geregeld zouden worden voorgelicht door het 
Ministerie van Landsverdediging Desnoods kan zelfs 
een werkgroep in het leven worden geroepen sa
mengesteld uit reserveofficieren uit het onderwijs 
en officieren van het beroepskader met hei doel 
de hele aangelegenheid uit te kienen en op zijn 
pootjes te zetten 

Het is vanzelfsprekend dat die op moderne leest 
geschoeide voorlichting gecombineerd met een 
eerlijke motivatie moet doorgetrokken worden tot 
het hoger onderwijs Daarbij kunnen dan nog be
zoeken aan de opleidingscentra worden overwogen 
Ten slotte kan men ten opzichte van de reserve
officier ook een aantal materiele voordelen over
wegen en daarmee bedoelen we het valideren van 
de duur van de dienstplicht voor de pensioen
berekening in de prive het vervullen van de mili
taire dienstplicht in de hoedanigheid van reserve
officier als aanwervingsvoorwaarde stellen voor be
paalde openbare ambten o m bij het Ministerie 
van Binnenlandse Zaken en het Ministerie van 
Justitie en «last bul not least» het uitvaardigen van 
een sluitend statuut waarop nu reeds jaren wordt 
gewacht 

Tijdens het vervullen van de militaire dienstplicht 
blijft die motivatie een even dwingende noodzaak 
Men kan ze ongetwijfeld bewerkstelligen door het 
aanduiden van de kandidaat-reserveofficier voor 
gevechtseenheden «in de ware zin des woords» 
voor eenheden op basis van territoriale rekrutering 
(als ze bestaan) en als die idee ooit uitgewerkt 
wordt voor de provinciale bataljons (in het kader 
van de verdediging van het binnenlands grond
gebied) Het tegenargument «langer onder de wa
pens blijven» kan bij een dergelijke aanduiding het 
best worden ontwricht omdat de kandidaat dan op 
een bewuste wijze en zeer rechtstreeks wordt ge
confronteerd met de verdediging van zijn eigen 
hebben en dat van de zijnen Daarenboven wordt 
hij ook beter voor zijn verantwoordelijkheid geplaatst 
en IS hij in staat rechtstreeks kontakt te nemen met 
uiteenlopende overheidsinstanties wat zeker nuttig 
kan zijn in de latere werkkring 

Motivatie ook door de aanduiding voor een specia
liteit waarvoor de kandidaat heeft gestudeerd of 
waarvoor hij om sentimentele redenen doelbewust 
heeft gekozen en ook door het onthaal door en de 
samenwerking met de officieren van het beroeps
kader 

De motivate na de dienstplicht in de eenheid is 
ongetwijfeld het eenvoudigst te verwezenlijken om
dat de basis is gelegd Toch moet geregeld kontakt 
met de scholen en de opleidingscentra via tijd
schriften en info-dagen in stand worden gehouden 
In dit opzicht IS verder een belangrijke taak weg-
geleg dvoor de Nationale Vereniging voor Reserve-
Officier en haar wapen- en regionale kringen die 
zich nu reeds sedert jaren inzetten voor de zaak 
van de reserveofficier m het algemeen en voor zijn 
vervolmaking via vrijwillige prestaties in het bij
zonder Derhalve durven wij hopen dat de plaats 

die deze organisatie heeft veroverd bij de verant
woordelijke militaire instanties zal bestendigd laat 
staan nog verbeterd en versoepeld worden Het 
leger en de natie kunnen daar alleen maar baat bij 
vinden» 

— o — 

DE LA PART DU PRESIDENT GENERAL 

DE L'UNO.R. 

Une fois de plus I annee ecoulee a été riche en 
evenements importants d intérêt direct ou indirect 
pour I UNOR et plus d une fois les limites extraites 
des possibilites de travail de vos administrateurs 
et dirigeants tous volontaires ont ete approchees 
et depassees Pour cette raison trop de points sont 
restes intraites ou insuffisament traites et notre liste 
de demandes adressees aux autorités militaires et 
civiles trouve en premier lieu sous la rubrique de 
l'aide matenelle Ie renforcement de notre cadre 
administratif ainsi que I accommodation de ce secte-
tariat permanent 

J aimerais entrau'res attirer votre attention sur 
I importante mission a laquelle un groupe restreint 
de travail s est attele suivi par un groupe plus 
important du Conseil d Administration afin d actuaN-
ser les statuts Cette version modernisee fut finan-
see par une Assemblee Genera'e Extraordinaire et 
deja elle porte ses fruits pour I Assemblee Generale 
Ordinaire de 1980 

Mr J Desmarets a succede è Mr P Vanden Boey-
nans Peu avant ce dernier a tenu un expose public 
devant la tribune de la CAOB dont I UNOR etait co-
organisateur — environ 450 auditeurs etaient pre
sents — et OU il souligna magistralement a sa fapon 
personnelle et energique la menagante dispropor
tion entre les forces armees de I Est et de I Ouest 

Tres rapidement les premiers contacts ont ete eta-
blis avec Ie nouveau mmistre et un plan de travail 
suivant les souhaits de I UNOR a court et moyen 
ferme lui fut transmis 

Ce plan demande entrautres aussi bien une amelio
ration du statut individuel specialement en cas 
d accident et d incidence professionnelle qu une 
utilisation plus rationnelle de la reserve Les relations 
entre les O A subalternes et les O R sont en 

general cordiales et suivies d effet direct 
Cependant de notre cote nous sommes conscients 
de ce que beaucoup de jeunes ignorent I existence 
de notre organisation d O R La plupart des O A 
subalternes n en comprennent pas la necessite car 
lis ne voient les OR qu en fonction immediate des 
besoms militaires en cadres de renfort II est aussi 
vrai que beaucoup d O R parmi les plus jeunes 
ne se defont pas de cette vue restreinte Sur ce 
plan il nous reste beaucoup de travail d informa
tion a faire e a a l ERM et è l'IRSD et aux cours 
pour capitaines(R) dans les écoles d arme 

Au niveau moyen une certame evolution est è re-
marquer et de nombreuses positions de I UNOR 
ont ete realisees cependant encore et toujours 
il faut corstater combien il est difficile d appliquei 
en pratique Ie principe de la participation 

Trop souvent encore des mesures sont prises qui 
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influencent Indirectement ou même tout è fait direc-
tement la position des O.R. (e.a. examens et possi-
bilités d'avancement) sans que les intéresses alent 
voix au chapitre. 

Dans les nombreux E.M., les officiers responsables 
semblent malheureusement ignorer ractuelle ges 
tien participative. II y a la un large domalne pour 
la formation aussi bien des officiers exécutifs d'E.M. 
que des O.R. collaborateurs de l'UNOR. 

Au niveau supérieur, je crois pouvoir affirmer qu' 
aussi bien dans les 4 Forces qu'è l'EMG et au 
Cabinet nos relations jusqu'a l'éctielon Ie plus 
élevé, ont évolué tres favorablement. L'UNOR y est 
écouté et consulté. 

J'espère sincèrement que les O.R., qui a eet effet 
sont nécessaires, viennent collaborer avec nous, 
surtout dans les 3 grands domaines que nous avons 
parfois insuffisamment travaillés ou trop fragmen-
tairement. 

a) Reconnaissance généralisée et representation 
valable, aussi bien en largeur qu'en profondeur. 

b) Politique de defense aussi bien sur Ie plan 
exercices pratiques que sur Ie plan de la doctrine. 
Si dans Ie premier cas les résultats de notre groupe 
G3 sont positifs, dans Ie deuxième cas de l'UNOR 
se retrouve en position faible. 

c) Les aspects sociaux : trop d'influences negatives 
restent trop longtemps sans études et manquent 
d'impact lors de nos discussions avec l'autorité 
militaire. 

Avec une intensité accrue il sera oeuvre en 1980 a 
la formation et l'accentuation de l'aspect particulier 
du cadre de réserve dirigeant; en particulier dans 
les unites de réserve dont l'emploi, Ie dispositif, Ie 
materiel et les possibilités d'exercice doivent se 
raccorder davantage de leur engagement typique 
sur leur terrain particulier et pour leur mission 
propre. 

Dans ce domalne, l'autorité devra montrer plus 
d'attention et plus d'appréciation pour Ie grand et 
desinteresse dévouement qui vous honore vous et 
les colleges des cadres de réserve. 

— o — 

DISTINCTIONS HONORIFIQUES 

A la demande de nombreux officiers de réserve, 
nous publions ci-après la liste des distinctions hono-
rifiques qui peuvent leur étre attribuées. 

1. Ordre de Leopold. 

— «La Plaque de Grand Officier» est octroyée aux 
lieutenants généraux des cadres actifs, comptani 
environ deux années de grade et qui ont rendu des 
services exceptionnels a l'armée. 

— «La Groix de Commandeur» est octroyée aux 
officiers généraux des cadres actifs et de réserve, 
comptant au moins 35 années de service. 

— «La Croix d'Officier» est octroyée aux officiers 
supérieurs, des cadres actifs et de réserve, comptant 
au moins 28 années de service. 

— «La Croix de Chevalier» est octroyée aux offi
ciers des cadres actifs et de réserve, du grade de 

capitaine au moins, comptant au moins 20 années 
de service. 

2. Ordre de la Couronne. 

— «La Plaque de Grand Officier» est octroyée aux 
lieutenants généraux des cadres actifs et de réserve, 
comptant au moins 38 années de service. 

— «La Croix de Commandeur» est octroyée aux 
officiers du grade de colonel au moins, des cadres 
actifs et de réserve, comptant au moins 32 années 
de service. 

— «La Croix d'Officier» est octroyée aux officiers 
du grade de capitaine au moins, des cadres actifs 
et de réserve, comptant au moins 25 années de 
service. 

— «La Croix de Chevalier» est octroyée aux officiers 
des cadres actifs et de réserve, comptant au moins 
15 années de services. 

3. Ordre de Leopold II. 

— «La Plaque de Grand Officier» est octroyée aux 
officiers généraux pensionnés, titulaires de la Com-
manderie de l'Ordre de Leopold conferee en qualité 
d'Officier de carrière, qui, au moment oü ils ont 
quitte l'Armée, comptaient au moins 45 années de 
services et qui sont totalement dégagés des cadres 
de réserve. De plus, il faut que ces officiers géné
raux ne soient pas susceptibles de recevoir ulté-
rieurement la plaque de Grand Officier de i'Ordre 
de la Couronne. 

— «La Croix de Commandeur». 

a) Les lieutenants-colonels pensionnés qui, au mo
ment oü ils ont quitte l'armée comptaient au moins 
30 années de services et qui sont totalement déga
gés des cadres de réserve. 

b) Les lieutenants-colonels de réserve qui, au mo
ment oü i!s ont quitte Ie cadre de réserve en appli
cation des 2e, 3e et 4e de Partiele 87 de la loi du 
Ier mcrs 1958, relative au statut des officiers des 
carrière et de réserve, comptaient au moins 30 
années de service. 

c) Les officiers supérieurs, officiers de l'Ordre de 
Leopold, comptant 30 années de service, dont 10 
au moins pour services aéronautiques en avion. 
— «La Croix d'Officier». 

a) Les officiers du grade de capitaine au moins, 
des cadres actifs et de réserve. Chevaliers de 
I'Ordre de Leopold, comptant 22 années de services, 
dont au moins 10 pour services aéronautiques en 
avion. 

b) Les capitaines. Chevaliers de I'Ordre de Leopold 
qui, au moment oü ils ont quitte l'armée, comptaient 
moins de 25 années de services et qui ne sont pas 
susceptibles de recevoir ultérieurement la Croix 
d'Officier de I'Ordre de la Couronne. 

— «La Crox de Chevaler» est octroyée aux offi
ciers comptant 13 années de service dont au moins 
6 pour services aéronautiques en avion. 
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4. En ce qui concerne les officiers de réserve, l'at-
tention l'attribution de decorations des ordres na-
tionaux aux fonctionnaires et agents des adminis
trations ministérielles. 

En effet, l'article 9 de ce reglement precise : 
«Les membres des administrations ministérielles ne 
peuvent être décorés dans les ordres nationaux è 
un autre titre. Exception n'est faite qu'en ce qui 
regarde : 

1) les decorations pour fails de guerre; 
2) les officiers de réserve, lesquels ont la facuité 
de choisir entre la reglement administratif et Ie 
reglement militaire; ce choix vaut obligatoirement 
pour toute la durée de inscript ion des intéresses 
dans Ie cadre de réserve». 

L'article 20 du même reglement indique que toute 
derogation en cette matière est subordonnée a 
l'accord du Conseil des Ministres. 

5. Croix Militaire. 

a) La Croix Militaire de 2e classe est octroyée aux 
officiers qui compent 25 années de service. 
b) La Croix Militaire de Ire classe est octroyée 
pour 25 années de services dans Ie grade d'officier. 

— o — 

COIVIPETITIEKENTEKENS NVRO 

Volgend RO-ZM ontving voor zijn prestatie als 
reserveofficier in NVRO-verband het competitieken-
teken : 

LTZ HARTEEL J. 

Onze vriend Harteel is de penningmeester van de 
afdeling «West-Vlaanderen» van onze vereniging en 
tevens gewezen voorzitter van NVRO-WESTHOEK. 

De eremedaille NVRC voor bijzondere verdiensten 
als RO op algemeen vlak werd posthuum toegekend 
aan FKP(R) Ch. PECKSTADT, gewezen voorzitter 
van de afdeling «Oost-Vlaanderen». Ook FKP(R) R. 
PLANCHAR, past-president van onze vereniging RO-
ZM, kreeg dit ereteken toegewezen. 

— o — 

Nous recevons Ie communiqué suivant qui concerne 
la celebration du 45ième anniversaire de la fonda-
tion de l'UNOR, l'Union Nationale des Officiers de 
Réserve : 

L'année 1980 marque Ie 45e anniversaire de la fon-
dation de l'UNOR. II serait souhaitable de célébrer 
eet evenement comme il convient, d'autant plus qu'il 
coincide avec Ie 150e anniversaire de l'indenpen-
dance de notre Pays et avec Ie 25e anniversaire 
du Haut Patronage que Sa Majesté Ie Roi a accordé 
a l'UNOR. 

Nous avons pensé qu'il s'impose d'associer tous 
nos cercles au programme de eet anniversaire, et 
ceel au cours de manifestations qui se succéde-
raient tout au long de l'année 1980. 

11 nous semble qu'il serait judicieux de prévoir : 

1) la constitution d'un comité d'honneur : outre les 
hautes autorités du Pays, nous demandons a tous 
les Presidents de nos groupements de bien vouloir 
en faire partie. 

L'UNOR demandera au Ministre de la Defense Na
tionale d'accorder une audience aux membres UNOR 
de ce comité et aux administrateurs de l'UNOR. 

2) si possible surtout durant Ie premier semestre, 
les groupements sont invites è organiser, selon 
leurs possibilités, des manifestations dans Ie con-
texte 45 X UNOR (conférence, exposition, visite, 
competition, bal, etc). Les groupements voudront 
bien donner Ie plus de publicité locale possible a 
leurs manifestations qui viseront a toucher avant 
tout les autorités locales, tant civiles que militaires, 
ainsi que la jeunesse. Nous insistons pour que les 
groupements collaborent régionalement et associent 
les anciens, les groupements parrainés, belges et 
étrangers, ainsi que les sous-officiers de réserve. 
3) vers la fin du 2e trimestre, l'UNOR rendra hom
mage aux fondateurs et aux membres encore en 
vie du premier conseil d'administration. 

4) une participation massive des OR au défilé du 
21 juillet 1980 peut être envisagée. 

5) durant Ie 3e trimestre, l'UNOR organisera des ma
nifestation visant a informer Ie grand public, essen-
tiellement les jeunes, de l'importance du mouve
ment OR. 

6) vers la fin de l'année, une séance académique 
de grand prestige clóturera cette année 45 x UNOR. 

— o — 

HET BELGISCH SMALDEEL MIJNENVEGERS 
VAN HET RESERVEKADER 

In 1971 ontstond het Belgisch Smaldeel Mijnenvegers 
van de Reserve, als een mengeling van Britse, Ame
rikaanse en zelfs Zwitserse concepten, laatstgenoem
den met reservisten die regelmatig tijdens het week
end naar de schietstand trekken om hun oorlogs
wapen in te oefenen, waar de Belgische marine
reservisten naar hun oefensektor op zee trekken om 
er enkele mijnveegruns uit te voeren tussen een paar 
boeien. 

Dit smaldeel, geprogrammeerd, gerund en bemand 
door reservisten, van Commandant tot matroos, voor 
12 weekends/jaar en een 14-daagse geïntegreerde 
kruisvaart, kwam tegemoet aan een wederzijdse be
hoefte, enerzijds van de Staf ZEEMACHT, die aldus 
ging beschikken over 4 tot 6 bijkomende operatio
nele inshore minesweepers aan 60 % van de exploi
tatiekosten, anderzijds van de reservisten, die aldus 
zeewaardiger werden door regelmatiger trainingen, 
waarbij zij werkelijk verantwoordelijkheid kregen, 
met de sociale voordelen van een minimumstoring 
van het burgerleven, zowel professioneel als fami
liaal. 

Voor de 4 MSI, thans toegewezen aan het smaldeel 
der reserve Squad 218.2, zijn 6 bemanningen gere-
cruteerd, samengesteld uit 3 reserveofficieren, 1 
LTZ of 1 LZ als Commandant, 1 VTZ als 2e Cdt., 
1 2VZ als Ops, 1 o/Off. dek, 1 o/Off. tech. + ma
trozen dek, mek, detectoren, seiners radiotel en 
koks. 
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Deze bemanningen kiezen elk een reeks weekends, 
zodanig dat ze elk zoveel mogelijk verschillende 
oefeningen meedoen, zoals mechanisch, magnetisch 
en akoestisch mijnenvegen, leggen van danbuoys, 
werkelijke schietoefeningen op zee, slepen, waarbij 
algemene navigatie-oefeningen en FLEETEX 

Elk schip heeft dus niet steeds hetzelfde beman-
ningsteam, maar beschikt over een vervangingsteam 
Aktieve o/Officiers-onderrichters schepen regelmatig 
in 

De officieren kunnen aldus opklimmen van Ops tot 
Cdt, waartoe zij officiële commissionenng krijgen. 
De oudere Cdten doen functie als OTC van de 
Divis e 

De praktijkvoorbereiding en het praktijkexamen van 
ae VTZ voor zijn bevordering tot LTZ, evenals deze 
van de KMT tot MTR gebeurt m het reserve-smal-
deel 

Het jaarprogramma, waarvoor een budget aan weder-
oproepingsdagen voor iedereen m het begin van het 
jaar, in de basis van hel reserve-smaldeel te KALLO 
voor administratieve formaliteiten, medisch onder
zoek, persoonlijke uitrusting en inleiding + 1 weeK-
end oefening m EGUERMIN te OOSTENDE, met de 
NCMTT -f- 1 weekend oefening DAMAGE CONTROL, 
brandbestrijding, NBC, communications, codes en 
aanvaringselementen in het CENTRUM VOOR MA-
RINEVGRMING te BRUGGE 

De Comsquad, die de algemene directie heeft en het 
jaarprogramma uitwerkt, is een hoger reserveofficier, 
bijgestaan door een Staf reserveofficieren, bestaan
de uit een 2de Comsquad, een paar N1, N4-tech , 
N4-appro, N5, N3 en drie reservegeneesheren, heb
bende burelen in de basis te KALLO, waarvan het 
smaldeel administratief en logistiek afhangt 

De permanentie van het smaldeel wordt verzekerd 
door een beperkte groep aktief personeel, bestaan
de uit enerzijds aan land een administratieve 1MR, 
bijgestaan door een matroos-dienstplichtige, of da 
mar, als sekretaris, anderzijds a/b van elk schip 
u t 3 o/Off (ICoxwain, 1 Chef-Mekanieker, 1 Chef-
Elektrieker) geholpen door 1 of 2 matrozen, die 
bewaking, onderhoud ontvangst bevoorrading, toe
zicht en herstellingen verzekeren 

In 1979, ten slotte, werd door de Belgische Staf ZM, 
met de Britse Admiraliteit een akkoord gemaakt ovet 
cross-trainmg met de Britse RNR-RESERVE 

Het smaldeel 218 2 startte in 1971 met 1 MSI onder 
Commodore LURQUIN, werd verder uitgebreid en 
omvat thans, onder Vice-Admiraal VAN DYCK, 4 MSI 
Ds eerste Comsquad was CPF(R) R PLANCHAR, 
opgevolgd in 1978 door FKP(R) J PERSOONS 

Einde 1979 werden reeds meer dan 50 000 mijlen 
gevaren De zinspreuk van het smaldeel 218 2 luidt 
«MARIS SUBSIDIUM.. 

— o — 

BIBLIOGRAPHIE-HISTOIRE DE LA MARINE 

Tout Ie monde a pu voir è la television les superbes 
images de la série historique réalisée par Daniel 
Costelle, «Histoirc de la Marine» 

Quelque 50 000 metres d'un film en couleur realise 

sur tous les oceans, les meilleurs specialistes ou 
les derniers temoins interviewés, parmi lesquels 
Cousteau, Stenuit, Bombard, Campistron, P E Victor, 
l'amiral Ortolan Ie commandant L M Bayle, R Maine, 
J Chantriot, M Mollat du Jourdin, on ne pouvait 
pas laisser cela dormir dans les armoires d'une 
cinematheque, il fallait en restituer Ie meilleur dans 
un livre 

C'est pourquoi les Editions Larousse viennent de 
sortir un album luxueux a un prix abordable, qui, 
en 420 pages, nous restitue les plus belles images 
et les plus émouvants temoignages de cette histoire 
de la machine, sous une splendide jaquette d'Albert 
Brenet, peintre de la Marine, représentant deux 
clippers toutes voiles dehors 

Raconter en si peu de temps, en si peu de pages, 
une histoire plusieurs fois millenaire, comportait Ie 
risque de tomber dans un ennuyeux répertoire 

Ou'il s agisse du film ou du livre, Daniel Costelle 
et son equipe ont evite eet ecueil, en se bornant, 
par un choix intuitif qui avait deja fait Ie succes de 
l'histoire de l'aviation, a montrer ce qui a carac-
terisé une epoque puis une mutation technologique, 
de telle maniere que Ie spectateur ou Ie lecteur 
puisse avoir I impression d v être Quand on voit 
ces cuirasses rouler en mer du Nord en lachant 
leurs salves d une tonne, on ne peut s'empêcher 
de fremir avec les equipages enfermés dans les 
tourelles ou les blockhaus comme on frémit avec 
Ie pilote qui apponte sur son avion en feu, Ie gabier 
qui se paumoie en bout de vergue pour serrer la 
toile 

Oui, comme Ie dit Daniel Castelle dans sa conclu
sion «La Marine, un monde parfois brutal, parfois 
dramatique, toujours extraordinaire». 

On Ie savait, maïs de telles images et de tels te
moignages n'ont jamais fini de nous étonner et de 
nous seduire 

Preface de Jean Randier, Editions Larousse 

— o — 

POURQUOI UNE MARINE ? 

A I heure ou notre pays limoge ses généraux parce 
c,u lis osent preconiser I existence d'une force armee 
cfficace face a l'accroissement du potentiel militaire 
des pays de I Est, voici comment les Frangais, quant 
a eux, conqoivent leur puissance navale en cette 
periode de tension internationale 

A la question «Pourquoi une Marine», ils vous ré-
pondront 

— Parce que la defense du pays repose d'abord sur 
LA D'SSUASION NUCLEAIRE dont l'élément prin
cipal est la composante maritime LA FORCE 
OCEANIQUE STRATEGIQUE 

— Parce qu'avec 3 500 km de cótes, ses départe-
ments et territoires d'outre-mer, ses zones d intérêt 
économique, et I importance du commerce maritime 
dans ses echanges exterieurs, la FRANCE EST UNE 
PUISSANCE MARITIME 

— Parce que la vie maritime des Franpais nécessite 
un veritable SERVICE PUBLIC 
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— Parce que, en 1980, nous entrons dans UNE 
NOUVELLE PHASE DE CIVILISATION A DOMINAN
TE MARITIME 

— O — 

NOUVELLES DE LA MARINE FRANQAISE 

Chauvins ces Franpais, me direz-vous "? Parfois 
peut-être maïs realistes assurement en ce qui con-
cerne leur marine nationale et Ie róle qui lui est 
devolu A titre d information, voici Ie bilan de leurs 
activiles dans Ie domaine navale pour ce que a 
trait a la période juillet 78 - juin 79 Vous admettrez 
qu lis o r ' toutes raisons d être fiers de leurs pres-
tatations 

Batiments de surface 
Total des jours de mer 19 939 jours 
Moyenne par batiments 86 jours 
Batiments de combat 95 jours 
Sous-marins 
Total des jours de mer 2112 jours 
Moyenne par sous-marin 111 jours 
Aéronaut.que navale 
Total des heures de vol 101 305 
(non compris les heures de vol en école 
au sein de I armee de lAir) 
Dort 21 435 heures de vol consacrées a des mis
sions humanitaires 

Type Missions 
de 

l'armee 
de Mer 

Sous-marins 33 % 
Grands batiments 4 4 % 
de combat 
Batiments de 29 % 
combat legers 
Grands batiments 14% 
de soutiens et 
transports 
operationnels 
Batiments 4 % 
hydrographiques 
et océanographiques 

EntraT-
nement 

4 5 % 
4 3 % 

2 6 % 

2 4 % 

2 % 

Service 
Public 

1 % 
4 % 

21 % 

8 % 

8 9 % 

Autres) 
(1) 

21 % 
9 % 

2 4 % 

5 8 % 

5 % 

(1) Soutien transports ecoles essais, etc 

FORCE OCEANIQUE STRATEGIQUE ET 
AERONAUTIQUE NAVALE 

Voici I état actuel de la Marine nationale franpaise 
en ce qui concerne sa force océanique strategique 
Deux SNLE (sous-marins nucléaires lanceurs d'en-
gins) sont en permanence en patrouille, chacun 
pret è lancer en plongee ses seize missiles strate-
giques, dune portee de plus de 3 000 kilometres 

L'lnflexible, SNLE de 2e generation doté de missiles 
a ogives multiples entrera en service en 1985 
Sous-marins nucéaires, lanceurs d'engins : 

— Le Redourable (1971) 
— Le Terrible (1972) 
— Le Foudroyant (1974) 

— Lmdomptable (1975) 
— Le Tonnant (1980) 

Quant a I Aeronautique navale franpaise, voici com
ment se presente sa composition actuelle 
Aviation embarquee 
Chasse 1 Flotille - Crusader 
Assaut 
2 Flotilles - Super Etendard 
1 Flotille - Etendard 
Reconnaissance 1 Flotille - Etendard 
Surveillance 2 Flotilles - Alize 
Helicopteres ASM 
1 Flotille - Super-Frelon 
3 Flotilles - Lynx 
Helicopteres d assaut 1 Flotille - Super-Frelon 
Patrouille maritime : 
4 Flotilles - Atlantic 
1 Flotille - Neptune 

— o 

RESERVEKADER EN MILITAIRE VERDEDIGING 
VAN HET GRONDGEBIED 

Naar aanleiding van de viering van de 40ste ver
jaardag van de oprichting van de Nationale Vereni
ging voor Reserveofficieren heeft de toenmalige 
Minister van Landsverdediging Paul Vanden Boey-
nants op 5 december 1975 aangekondigd en tijdens 
een persconferentie in oktober 1977 officieel be
vestigd dat de hoofdopdrachten van de overgrote 
meerderheid der reservisten voortaan op een ander 
vlak zouden liggen 

De Binnenlandse Verdedigingsstrijdkrachten zouden 
grotendeels reserve-eenheden worden welke in oor
logstijd in provinciale en nationale interventie-
reglementen zouden worden gegroepeerd Deze 
reserve-eenheden zouden bovendien hoofdzakelijk 
door reserveofficieren en -onderofficieren worden 
bemand 

Deze strijdkrachten zouden instaan voor de beveili
ging van het grondgebied en van de verbindings
lijnen, voor de bewaking van belangrijke punten 
(haven van Antwerpen enz ) en de ontruiming ervan 
en voor het uitschakelen van vijandelijke elementen 
Dit tweede luik van de 4 jaar geleden aangekon
digde legerhervorming is nu tot konkrete verwezen
lijking gekomen bij de bevoegde staven, welke mat 
de uitwerking van de plannen en het onderzoek van 
de uit te voeren opdrachten begonnen zijn 

Het IS eveneens belangrijk te onderlijnen dat het de 
bedoeling is de samenstelling en rekrutering van ae 
meeste reserve-eenheden zoveel mogelijk op regio
nale basis te laten geschieden 

De opdracht, welke destijds door de Minister in alge
mene bewoordingen werd geschetst, heeft nu ge
stalte gekregen in een nieuw koncepl waarmee de 
reserveofficieren van de Landmacht wellicht nog 
jaren zullen leven en waaraan ze hun beste krachten 
zullen kunnen wijden het gaat om de Militaire Ver
dediging van het Grondgebied, de M V G d w z de 
militaire verdediging van de natie op eigen bodem 
De MGV IS een opdracht van de Binnenlandse Strijd
krachten, waarvan de reservestrijdkrachten van de 
Landmacht een zeer belangrijk deel vormen Ook 
de Zeemacht zal haar deel krijgen. 
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Deze nieuwe en belangrijke — en wellicht in een 
zekere mate eksklusieve — opdracht dient dan ook 
te worden uitgedacht, uitgewerkt en in toepassing 
gebracht en dit binnen een relatief korie termijn 
In geval van een militair konflikt heeft de geopoli-
t'eke situatie van ons land een uitzonderlijke bete
kenis als doorgangs- en doorvoercentrum voor de 
aanvosr van middelen welke voor de strijdkrachten 
ven de NATO van vitaal belang zijn 

Vandaar 
a) de noodzaak tot bescherming en verdediging van 
een ganse reeks gevoelige punten noodzakelijk voor 
de bevoorrading en het verder bestaan van ons 
ekonomisch potent eel, 

b) de behoefte tot bewakirg en bescherming van 
de transmissies en ce doorvosrwegen voor de aan
voer van militaire versterkingen van overzee Hiei 
is een taak voor de RO-ZM weggelegd 
c) de noodzaak tot mooilisatie van de reserve-
eorheder 

De bectaarde binnenlandse strijdkrachten zullen dus 
op meer efiiciente wijze worden gestructureerd met 
het oog op meer doelmatige aanwending binnen 
I et kacer ven hun nieuwe opdrachten 

De MG legt de nadruk op de grotere autonomie der 
provincies bij de aanwending der middelen en op 
de samenwerking van een coherente nationale 
reserve-interventiemacht De volledige verwezenlij
king van deze objectieven zal in drie opeenvolgende 
fazen geschieden Er werd overwogen binnen het 
raan van de MVG en op provinciaal vlak bepaaloe 
eenheden van de LuM en de ZM op te richten en 
deze, order veran'v;oordelijkheid van de Tac Bn-
Gtaven in te zetten o m voor gebiedsbeveiliging en 
voor spsc.fieke doeleinden eigen aan de macht 
waartoe ze behoren 

In december 11 had te SPA een eerste contact
vergadering plaats waarop de voorzitters van de RO-
krmgen — waaronder FKP(R) VAN LAER, Voorzitter 
der RO-ZM — aanwezig waren 

Weze het dan dat de eerste voorstellen en uitwer
kingen met eenieders inzet en goedkeuring weg
dragen, het zal aan de uitvoerders zijn te bewijzen 
hoe het beter kan en moet en nu reeds hebben wij 
de waarborgen dat met belangstelling wordt uitge
keken naar de eerste konkrete toepassingen «op 
het terrein» 

Het woord is nu aan de betrokken officieren van 
de reservestrijdkrachten die het zullen moeten waar
maken zowel bij de voorbereiding als bij de uit
werking en de uitvoering 

Visite au H.IVI.S. «Dryad», School of Maritime 
Operations, du 12 au 14 octobre 1979. 

Participants : 
CPF(R) C Van Avermaet 
1LV(R) M Marlier 
1LV(R) G Demoulin 
1LZ(R) A Van Diest 

Invitation : par «The Reserve Forces Association» 
pour les «Naval Reserve Officers» de la C I O R. 
Endroit: HMS «Dryad», Southwick (prés de Ports

mouth) Depart des participants Ie vendredi 12 octo
bre • Gand, direction Calais, ou un Hovercraft les 
debcrqua 32 minutes plus tard a Dover De Dover 
a Sou hwick en voiture Ie long du splendide paysage 
du Sud ce l'Angleterre Arrivee a 20 30 h , soit V2 h 
trop tard pour encore pouvoir souper au HMS 
«Dryad» So'ution de re-change re-départ en voi-
ture vers Wickham ou un excellent restaurant, «The 
Old House» tenu par une bordelaise, affichait des 
menus typiquement franpais Retour au HMS «Dryad» 
et repos bien merite 

Le samedi 13 octobre, après Ie petit-dejeuner de 
07 30 h, accueil des 50 officiers de reserve de 
rOTAN par le Captain Dalton, directeur de la 
«School of Maritime Operations» et le Captain Sy-
mons, directeur de la «Maritime Tactical School» 

Apres un briefing detaille, les participants furent 
divises en groupes de 5 è 6, chaque groupe reput 
la responsabilite de 2 «cubicles» le premier re-
presentait le CIC d un Destroyer Large Guided, |p 
second un helicoptere stand-by sur le flight deck 
du D LG 

L operation consistait è executer diverses taches 
dont l'execution valait un nombre donné de points 
Le vainqueur etait le groupe qui avait realise le 
maximum de points . 

Sous la direction du CPF(R) Van Avermaet, Cdt d un 
D L G , assiste des 1LV(R) Marlier, 1LZ(R) Van Diest 
et 2 officiers de reserve franpais, toutes les taches 
assignees furent executees, ceci avec I aide du 
1LV{R) Demoulin, faisant pour la circonstance fonc-
tion de pilote d'helicoptère 

Reconnaissance-photo, dropping d agents, recupe
ration de troupes, bombardement d'objectifs précis 
(installations de radar e a ) , torpillage de sous-
marins, envoi de raquettes anti-aériennes centre 
I ennemi, etc , le tout avec les missiles seaslug, 
les 2 X 4,5 guns et les A/S Mortars 11 fallait au 
surplus eviter les eceuils naturels et les champs de 
mines 

Ce fut un combat sans merci, maïs notre delegation 
beige obtint la seconde place sur 7 équipes Bravo 
Charlie 1 

Apres le debriefing et le diner, on passa aux activi-
tes suivantes 
— Briefing sur le Glamorgan Trainer, 
— Briefing sur le CAAIS Trainer, 
— Explications sur le «D-Day Wall Map» utilise par 

le general Eisenhower en 1944, et conserve dans 
un etat d entretien parfait 

A 16 00 h Tea-Time, et è 18 45 h. drinks suivis 
d un buffet froid 

Le dimanche 14 octobre, visite guidée du port de 
Portsmouth et visite detaillee du musée sous-marin 
HMS Dolphin Enfin, breve visite du HMS Victory, 
bateau de Nelson 1 

Voyage de retour en voiture et Hovercraft et arrivée 
è Gand a 23 00 h d ou chacun rentra chez soi 

Ce fut une visite approfondie et riche en nouveaux 
enseignements techniques 
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Encore un grand merci è la «Reserve Forces Asso
ciation» et leur sympathique Commandant, le Com
mander G M B , SELOUS, R N R 

— o — 

Bezoek aan H.M.S. «Dryad», School of Marine 
Operations van 12 t/m 14 ol<tober 1979. 

Deelnemers : 
FKP(R) C Van Avermaet 
1LV(R) M Marlier 
1LV(R) G Demoulin 
1LZ(R) A Van Diest 

Uitnodiging : door «The Reserve Forces Association» 
voor "Naval Reserve Officers» van de C I O R 
Plaats : HMS «Dryad», Southwick (near Portsmouth) 

De deelnemers vertrokken op vrijdag 12 oktober uit 
Gent, richting Calais waar ingescheept werd op een 
Hovercraft om 32 minuten later m Dover te ont-
schepen Vanuit Dover werd met de wagen gereden 
langs het schilderachtige landschap van Zuid-Enge-
land tot in Southwick Aankomst om 20 30 u hetzij 
V2 uur te laat om er in HMS «Dryad» het avondeten 
nog te kunnen bekomen ' Er bleef dan ook mets 
anders over dan naar Wickam te rijden waar een 
uitstekend, door een «bordelaise» gehouden restau
rant «The Old House», ons een typisch Frans menu 
werd voorgeschoteld Terug naar HMS «Dryad» en 
welverdiende nachtrust 

Op zaterdag 13 oktober, na het ontbijt van 07 30 u 
werden wij, samen met een vijftigtal andere reserve
officieren van de NATO verwelkomd door Captain 
Dalton, direkteur van de «School of Maritime Ope
rations», en Captain Symons, direkteur van de «Mari
time Tactical School» 

Na een uitgebreide briefing werden de deelnemers 
verdee'd in groepen van 5 a 6 man en kreeg iedere 
groep de verantwoordelijkheid van 2 «cubicles» 
de eerste vertegenwoordigde de CIC van een Des
troyer Large Guided de tweede een helikopter 
stand-by op de flight deck van de D L G 

De bedoeling van de oefening was het uitvoeren van 
verschillende taakstellingen waarvoor telkens een 
bepaald aantal punten gold De winnaar was die 
groep die het meest aantal punten had gerealiseerd 

Onder leiding van FKP(R) Van Avermaet Cdt van 
een D L G , bijgestaan door 1LV(R) Marlier, 1LZ(R) 
Van Diest en 2 Franse reserveofficieren werden zeer 
veel taakstellingen uitgevoerd, dit met behulp van 
1LV(R) Demoulin, bij dezer tijdelijk tot helikopter-
piloot bevorderd 

Foto-verkenning, droppen van agenten, oppikken van 
troepen bombarderen van bepaalde doelwitten (ra-
darinstallaties e a), torpilleren van onderzeeboten, 
afvuren van raketten tegen vijandsvliegtuigen, enz 
dit alles met seaslug missiles, 2 x 4 5 guns A/S 
Mortars Mijnenvelden en natuurlijke hindernissen 
moesten daarbij worden ontweken Het werd een 
hard gevecht maar onze Belgische delegatie werd 
na afloop bekroond met de 2de plaats op 7 ploegen 
Bravo Charlie ' 

Na de debriefing en het middagmaal, werden vol
gende aktiviteiten uitgevoerd 

— Briefing over de Glamorgan Trainer 
— Briefing over de CAAIS Trainer 
— Uitieg over de «D-Day Wall Map» door Generaal 

Eisenhower gebruikt in 1944 en in perfekte staat 
van onderhoud gebleven 

Om 16 00 u Tea-Time en om 18 45 u drinks ge
volgd door een koud buffet 

Op zondag 14 oktober warden wtj uitgenodigd tot 
een rondgeleid bezoek in da haven van Portsmoutn 
met gedetailleerd bezoek van het Onderzeeboten-
Museum HMS Dolphin Uiteindelijk kregen wij nog 
de gelegenheid een kort bezoek te brengen aan de 
HMS Victory, beroemde oorlogsbodem van Nelson ' 

Terugreis wagen Hovercraft, wagen leidde ons om 
23 00 u naar Gent waar iedereen huiswaarts keerde 

Globaal een uitgebreid zeer instruklief bezoek waer 
een hoop nieuwe technische kennis werd opgedaan 

Nogmaals dank aan «The Reserve Forces Associa
tion» en hun sympathieke leider Commander G M B 
SELOUS R N R 

LES NOUVEAU CHASSEURS DE MINES 
DE LA FORCE NAVALE 

On se rappellera que dans le cadre d un accord 
tripartite avec la France et les Pays-Bas le gouver
nement beige s etait engage a participer a la con
struction d une nouvelle generation de chasseurs-
dragueurs de mines en fibre de verre 

A ce propos, nous apprenons que la S A Polyship 
regroupant 9 chantiers navals belges ont remis une 
offre de prix jugee macceptable par le CMCES Pour 
la construction des unites projetees il faudra avoir 
recours a une nouvelle procedure de marche de gre 
a gre avec consultation separee des chantiers 
navals belges Le 7 janvier dernier ces offres sepa-
rees ont ete remises au service de achats de la 
Force navale 

La FN dispose mamtenant de 90 jours pour se 
prononcer sur ces offres maïs entre-temps demeure 
lo probleme du choix d emplacement pour la con
struction des coques Rappelons qu on avait jadis 
envisage un site pres du Rodenhuize-dock de Gand 
En attendant les Frangais poursuivent leur con
struction tie nouveaux dragueurs a Lorient tandis 
que les Hollandais ont deja place commande de 2 
unites Chez Van der Giessen de Noord 

— o — 

LA MARINE NORVEGIENNE VA ACHETER 
DES SOUS-MARINS 

En 1981, la Marine norvegienne lancera des offres 
pour la construction de nouveaux sous-marins II 
sagirait de dix batimonts dont le prix d achat serait 
de 2 5 milliards de couronnes norvegiennes Les 
chantiers norvegiens auront la possibilite dy parti
ciper et deja un certain nombre d entreprises norve
giennes ont travaille aux projets Kongsberg VSpen-
fabrikk a deja la possibilite de livrer des systemes 
de commande de controle du feu et de navigation 
d'une valeur de 500 millions de couronnes norve
giennes pour les sous-marins allemands Ainsi elle 
aura une place de choix pour fournir eet equipe-
ment aux nouveaux sous-marins norvegiens 
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Les chantiers navals allemands ont montre un grand 
mterêt pour obtenir ces contrats II est possible 
de construire ces navires en Norvege maïs les chan
nels norvegiers auraient besoin d une plus longue 
poriode d aporentissage et de mise en train que les 
chantiers allemands dont I experience n est plus 
a faire La Marine souhaiterait qu il ny ait qu un 
chantier pour effectuer ce contrat 

Une commission speciale 
place et Ie developpement 
lumiere de la politique de 
a rcconr'ande d acquerir d 
pour remplacer les quinze 
II est noimal qu'un sous-m 
250 mi l ons de courornes 
npcrins sont deux fois plus 
tenant a la classe Kobben 
en Allemagne 

de defense a etudie la 
ces forces armees a la 
secunte norvegienne et 

es nouveaux sous-marins 
ac*uellement en service 
arm de cette taille coüie 
norvegiennes Les sous-
grands que ceux appar 
et qui furent construits 

La livraison de ces navires est prevue pour 1985-90 

o — 

LA MARINE FRANQAISE, LA 4lème FORCE NAVALE 
AU MONDE 

Force oceanique strategique 5 SNLE 37 500 t 
121 batiments de combat 199 540 t 
41 bailments de soutien et de transports 
operationnels 102 100 t 
TuTAL (non compris les batiments 
auxilliaires) 339 140 t 

Ce tonnage fsit de la Marine franpaise la 4e MARINE 
MILITAIRE du monde après celle des U S A et de 
l U R S S (plus de 2 millions de tonnes) et celle de 
la Grande-Bretagne (624 000 t) 

Un budget : 
15 2 milliards de francs (soit 17°'u 
Defense nationale) 

Un personnel quallfié 
Officiers 
Equipages engages 
Officiers mariniers 
Equipages engages 

TOTAL 

Repartition par emploi 

du budget de la 

4 230 
18 500 
27 750 
18 500 

69130 

Officiers 
Officiers mariniers 
et equipages 

Batiments 
de surface 
et leur en-

vironnement 
2 500 

46 500 

Sous-
marins 

450 

3 500 

Aeronau 
tique 

navale 
850 

8 300 

Les batiments de combat 
(avec leur annee de mise en service) 
— Porte-avions Clemenceau (1961) - Foch (1963) 
— Porte-helicopteres Jeanne d Arc (1964) 
— Croiseur Colbert (1972) 
— Fregates lance-engins Duquesne (1970) -

Suffren (1967) 
— Fregates ASM Tourville (1974) -

Dunguay-Trouin (1975 - De Grasse (1978) 

— Corvettes ASM Aconit (1973) -
Georges Leygues (1979) 

— Escorteurs d Escadre 
lance-missiles AA 5 (1956 a 1960) 
et ASM 7 (1956 è 1960) 

— Escorteurs rapides 5 (1965 a 1960) 
— Avsos escorteurs 9 (1962 a 1970) 
— Avisos 69 9 (1977 a 1979) 
— Patrouilleurs 17 
— Chasseurs de mines 10 

Csus-marir.s d'attaque 
— Type Agosta - 1 200 t 4 (1972 a 1976) 
— Type Narval - 1 200 t 6 
— Type Daphne - 800 t 9 
— Type Arelhuse - 400 t 3 

Soutien et transport opérafionnels 
— TCD Ouragan (1965 - Orage (1968) 
— BCD type Dives 5 (1960 a 1961) 
— Petroliers Ravitailleurs 

d Escadre 3 
Poiroliers 4 

— Batiments de soutien 
logistique (B S L ) 4 (1958 è 1969) 

— Transports legers 
Batral 2 (1974) 

— Bat Atelier 
Jules Verne (1976) 

Batiments d'expérlmen'ation 
— Batiments d experimentation 9 
— Sous-marin d experimentation Gymnote 
— Sous-marins de plongee profonde 

Griffon - Arcnimede 
Adj-N 5 

Henri ROGIE 

GEWESTELIJKE AFDELINGEN 
SECTIONS REGIONALES 

WEST-VLAANDEREN 

1) Akra Marine Frankfurt/Main 
Van onze vrienden marinereservisten uit Frankfurt/ 
Mam en Darmstadt ontvingen wij de traditionele 
nieuwjaarswensen voor 1980 Wij maken ze graag 
over aan al onze Westvlaamse leden 

2) Unor-Dunkerque 
Ook onze Franse vrienden reserveofficieren uit Duin
kerke stuurden ons een «Bon vent et borne mer» 
voor het nieuwe jaar Plannen zijn al gesmeed voor 
de verdere samenwerking tussen beide kringen 

3) Vice-voorzitter CAENEN in de bloemen 
De sympathieke ondervoorzitter van de kring reserve
officieren Dunkerque Ie Chef de Bataillon CAENEN 
(spreekt vloeiend Vlaams i) werd in de Noordfranse 
kapersstad in de bloemen gezet Hij ontving immeis 
het Kruis van Ridder in het Erelegioen Toutes nos 
felicitations, cher Vice-President ' 

4) Programma 1980 
Voor zover de medewerking van de Zeemacht ons 
kan verzekerd worden plant onze Westvlaamse 
marinekring voor 1980 lente- en winterbal Indone
sische rijsttafels en informatiedagen voor de drie 
krijgsmachten Verder zal de kring traditiegetrouw 
deelnemen aan schietkompstities marsen ingericht 
coor militaire groeperingen en andere representa
tieve manifestaties 
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Informatiedag voor Reserveoff.cieren van de drie 
Krijgsmacliten 

Vrijdag 9 MEI e k organiseert de Westvlaamse kring 
der RO-ZM een grote informatiedag ter attentie van 
reserveofficieren van de drie krijgsmachten Een 
dag wederoproeping wordt hiervoor aangeboden 
aan de deelnemers 

Het voorlopig programma luidt als volgt 

9.30 : Aankomst der deelnemers te ZEEBRUGGE 
Havenrondvaart in voorhaven en geleid bezoek aan 
de werken van de achterhaven 

12.00 Bezoek Marinebasis ZEEBRUGGE Begroeting 
door Fregatkapitein STADIOT NAVCOMZEB 

12.15 : Lunch aan boord A960 GODETIA 

14.00 : Bezoek aar de F912 WANDELAAR 
Uiteenzetitng over de opdrachten en de uitrusting 
van het fregatschip 

14.20 : Geleld bezoek aan boord 

15.30 : Bezoek Marinebasis ZEEBRUGGE 

1940-44 «U-BOOTKRIEG» 

Un cargo torpille 23 survivants dans un canot ron 
ponte evidemment, a 450 lieues nautiques de la 
cöte la plus proche 

Bilan tres pauvre en finale 3 rescapes Le seul 
encore en vie me fait un jour des confidences 

Je ne vous dirai ni son nom ni le mien ayant com
me lui horreur de la sensation Mon propos vous 
le devinez est double d hoporer le marin et aussi 
de vous eclairer sur un aspect psychologique qui 
est lom d être compris par tout le monde 
Voici le recit 

Lui • On m a traite de heros En fait je n ai fait que 
defendre ma peau 
IWoi : Incredule je me tais I obligeant ainsi par la 
bande a poursuivre son propos, maïs je sais que 
par modestie il escamote son propre merite, car 
c est indeniable il a ete «un grand chef» avant et 
apres la torpille 

Lui : Reprenant lentement le fil de ses idees «Maïs 
» le vrai grand bonhomme que je n oublierai jamais 
"jamais c efait mon Bosco un homme simple, 
» admirable fantastique Jour par jour durant 
» notre detresse, il a reconforte les mourants dont 
» les mouettes, nos ennemies predatrices tentaiei t 
» de crever les yeux mats et il animait avec un 
» humour fraternel ceux qui etaient deja au seuil 
» de la mort J eprouve toujours un profond respect 
» pour lui 

RIJSTTAFEL EN LENTEBAL 

Traditiegetrouw richten de RO-ZM «West-Vlaande-
ren» hun groot lentebal in op de 2de vrijdag van 
JUNI e k Vooraf krijgen de leden, hun echtgenoten 
en de talrijke sympatisanten van de kring een lek
kere Indonesische rijsttafel Zeeloodsen, RMT-offi-
cieren, Franse RO worden als naar gewoonte m 
groot aantal op de geplande avond verwacht Het 
optreden van een cho'eografische groep wordt in 
het vooruitzicht gesteld Bijtijds krijgen alle leden 
uit West-Vlaanderen hun uitnodiging 

— o —• 

VERDERE AKTIVITEITEN VAN 
«WEST-VLAAWNDEREN» 

— 14 JUNI Deelname Internatinoale 
Schietkompetitie te DÜINKERKE 

— 1 MEI Mars van de Rijkswacht te BRUSSEL 
— 31 MEI Tweedaagse van VIELSALM Marche 

du Souvenir et de I Amitie (128 km) 
— 28 AUGUSTUS2 Vierdaagse van de IJZER 

(125 km) 

» Gette fois-la il a pu survivre, comme moi maïs 
> moms chanceux il a oisparu lors d un torpJIage 
» suivant» 

LUI toujours : He bien la suite, c est asssz dróle 
Guard du fait de «la Patrie Reconnaissante» je me 
trouve dans des commissions officielles, seances 
academiques et autres je ne puis m'empêcher 
d observer certains participants, de preference ceux 
qui affectent un air particulierement important 

Alors je me dis (top secret) «Toi fiston, j aurais 
voulu te voir dans mon canot jamais tu n'aurais 
ete comparable a mon Bosco '» 

Gar c est une verite que l'on ne realise pas en 
regime normal Devant le danger et la mort tous 
les masques tombent et les hommes se revelent 
tout nus On ne peut comprendre vraiment cela que 
quand on a ete dans le bain 

Et lui, pour finir : Les rois oCi j ai raconte cela, je 
n ai repu souvent qu un acquiescement poli maïs en 
fait glacial ce qui ma prouve que Ion ny avait 
rien compris Des lors je crois devoir plutót ne 
p'us trop en parier 

Ma conclusion : Quant a mon interlocuteur : He has 
been truly an officer and a gentleman in the finest 
meaning of those words 

Ripuarius 

• 

Merchant Navy (MN) 
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^ ĵ:; 
Africa 

Technical 
Director 

Port Kamsar - Republic of Guinea - West Africa 

Salary paid in U S. dollars + 25 percent paid in local currency. 
International mining consortium of six major aluminium companies requires the above appointment for 
their manne terminal, exporting approximately 9 million tons of bauxite per annum plus 120,000 tons of 

calcines bauxite per annum 
Position: Overall responsibility for the technical and economic operation and maintenance of port 

facilities and channel complex to permit export of bauxite in dry bulk earners in the 40,000 ton range 
Vessels importing operating matenals and supplies for mining operation, industnal complex and 

townsites will also use the port facilities 
Responsable for port organisation supplying the following services pilotage tug and launch ser

vices maintenance and operation of navigational aids harbour equipment maintenance all sup
porting shore activities budget and financial controls training personnel 

Office acts as sole agent for vessels using port Works in close liaison with governmental departments 
Reporting to the director will be: harbour master, buoy master manne equipment supervisor, manne 

office manager, general cargo and warehouse supervisor and harbour pilots 
Oualiflcatlons: University graduate engineer or equivalent high-level technical training Broad man
agerial ability and a background of pnor expenence in port technical management and maintenance 
gained in a port with a reasonably high level pattern of vessel traffic IVIust be capable of establishing 

department budgets and expenditure controls 
Language: A fluent knowledge of the French language is a prerequisite as well as capability of clearly 

expressing himself in the English language 
Contract will be for two years duration with possibility of extension 

Benefits: Modern air conditioned and furnished accomodations, free medical care on site and life 
insurance Free schooling (kindergarten through 8th grade) with liberal allowance to cover education 

outside West Africa above 8th grade Six weeks vacation per year with paid air transportation. 
This position may be for you, or possibly for a fnend ' Don't hesitate, we expect your questions 

For further information, please contact us by 
telephone from 09,00 hs to 18,00 hs on 
weekdays • 02/539 2618, or send your de
tailed resume to the address below Please 
mention ref G/2002 on the envelope. 
Absolute discretion guaranteed 

Trust - Human Resources, 
rue de Livoume 80, B -1050 Bruxelle& 
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C.VERSWiJVER 
Detroit Diesel Engines 

• Verkoop - Service 
. Reparatie - Revisie 
• Ruilmotoren 
. Wisselstukken 
. Vermogen van 20 -1.600 PK 
. Voor Scheepsvaart & Industrie 
. Stroomagregaten tot 2500 Kw 
• Boegschroef Motoren 

EXCLUSIVE DISTRIBUTOR 

ETN. C. VERSWIJVER N.V. 
Zetel: Venusstraat, 7-9 - 2000 Antwerpen - Tel. 031/33.59.96 - Telex 32.569 

Branch : Kaleweg, 5-9910 Mariakerke Gent - Tel. 091/26.56.69 - Telex 12.063 
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Twee snelle en gemakkelijke « SEALINK » verbindingen tussen BelgK en Groot-Brittannl« 
O O S T E N D E - F O L K E S T O N E 

O O S T E N D E - D O V E R 

* Tot 16 overvaarten per dag in ell<e richting tussen Oostende en Dover of Foll<estone. 
* Gunstige tarieven - Vermindering voor groepen. 
* Speciale reductiebiijetten voor reizen van korte duur : 

— Reizigers zonder voertuig : shopping trips (48 u.). winler-weei<ends excursies, nachtroutebiljetten enz. 

— Automobilisten : — 24 u. excursie : U betaalt slechts de NORMALE prijs van de heenreis voor een 
heen- en terugreis 

— 60 u. excursie : ± 35 °/o vermindering op de normale prijs van de wagen en van 
de inzittenden 

— 5 dagen excursie : ± 20 °/t vermindering op de normale prijs van de wagen en van 
de Inzittenden (tijdens periode tot 31.03.1979 zelfs ± 50 Vo reduktie). 

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

Belliardstraat 30, 1040 Brussel (tel. 230.01.80) 
Natiënkaai 5, 8400 Oostende (tel. 70.76.01). 

Mazout zonder zorgen 

Votre sécurité mazout 
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BOELWERF 
N.V. TEMSE S.A. 

TEL. 031/71.09.80 TELEX 31140 

TELEGR. BOELWERF-TEMSE 

ZEESCHEPEN TOT 180.000 TON DW. 
NAVIRES DE MER JUSQUE 180.000 TONNES DW. 

Bouwers van het motorzeilschip « ZENOBE GRAMME », het visserij-
wachtschip « GODETIA », 4 kustmijnvegers en van de twee fregatten 

E 71, F 910 «WIELINGEN» en F 912 «WANDELAAR». 

Constructeurs du ketch de recherches «ZENOBE GRAMME», du 
garde-pêche « GODETIA », de 4 dragueurs de mines cötiers et des 

deux frégates E 71, F 910 «WIELINGEN» et F 912 «WANDELAAR». 



BOUWEN EN OMBOUWEN 

VAN ZEESCHEPEN 

TOT 320.000 TDW 

ALLE INDUSTRIËLE WERKEN 

COCKERILL YARDS HOBOKEN N.V. 
2710 HOBOKEN 

Tel. 031 /27 38 80 — Telex 31.175 

Telegr. COCKERILLYARDS HOBOKEN 
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/CMB THE BELGIAN LINE \ 
OF/ERING WORLDWIDE SHIPPIN 

SERVICES 
r^lWIR St. Katelijnevest,61 
V ^ I V I D Tel.: (031) 34 05 05 

B-2000 Antwerpen 
Telex AMIAN 31 366 
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In memoriam 
CPV(S) Hr. C. Beatse 

Le Capitaine de Vaisseau [S) en retraite Oharles Beatse n'est plus. 
Le Commandant Beatse nous a quitte. Atteint d'un cancer a la gorge 
notre ami et collaborateur est decide le 3 décembre 1979 a la clinique 
St. Elisabeth a Uccle, nos pensees I'accompagnent. Admis a la 
retraite le Ier avrii 1968, le Commandant Beatse a continue a s'oc-
cuper du Neptunus qu'il avait précieusement aide a renaitre en 1965 
et dont il avait été le premier président et éditeur responsable. Son 
patriotisme fervent I'a aussi mené a s'occuper activement de la 
Section d'Auderghem des Veterans de Leopold 111 dont il assumait 
la vice présidence - il collaborait également a la revue Mars et 
Mercure et était membre actif de I'Association Nationale des Offi
ciers de réserve. Sa foi tres Vive et sa vie ohrétienne I'avait amené 
a apporter son concours a toute sorte d'oeuvres et d'entreprises de 
sa paroisse oü il étalt fort aimé. Homme sincere, dévoué, optimiste 
et courageux notre regretté ami Charles Beatse a vécu pour les autres, 
pour sa familie, son Eglise, son Pays avec un désinteressement re-
marquable. 44 ans de vie militaire, une guerre et une captivité 
épouvante oü son comportement héroïque lui valu d'etre décoré 
de l'ordre de Leopold II, instructeur et professeur a l'école d'infanterie 
et a l'école de guerre, 18 ans passés a la Force Navale n'avaient 
rien altéré son altruïsme, son sens du service, son dévouement géné-
reux, son enthousiasme juvénil. Nous lui rendons hommage et le 
remercions pour la part qu'il a prise a la construction de notre marine. 
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