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De Vrienden van het 

Nationaal Scheepvaartmuseum

verhalen rond schepen uit de 19e en 20e eeuw

f l o r e n t  va n  o t t e r d y k  (°1945) was als journalist meer 
dan drie decennia verbonden aan het maritiem dagblad 
Lloyd Anversois/ De Lloyd. Hij registreert en inventariseert 
al meer dan een halve eeuw gegevens en beeldmateriaal over 
Belgische schepen en scheepvaartbedrijven, en over loka-
le havens. Hij verzamelt tevens informatie over belangrijke 
maritieme gebeurtenissen in de regio sedert 1830. Als nauwe 
medewerker van Paul Scarceriaux, historicus van de Belgi-
sche koopvaardijvloot en oprichter/bezieler van de Belgian 
Nautical Research Association, werkte hij als jonge scheep-
vaartenthousiast mee aan de samenstelling van het internati-
onaal gerenomeerde tijdschrift The Belgian Shiplover. Later 
werkt hij mee aan diverse maritieme tijdschriften en boeken 
in binnen- en buitenland en nam het initiatief tot de op-
richting van het inmiddels verdwenen maritiem tijdschrift 
Nautibel, waarvan hij een tijdlang de hoofd- en eindredactie 
verzorgde. Hij stond ook aan de wieg van Marhisdata. Hij is 
vertegenwoordiger in België van de World Ship Society en 
oud-voorzitter van de European Shipping Press Association. 
Voor de MAS-tentoonstelling en de publicatie Wereldhaven 
deed hij research en stond hij in voor de redactie van teksten.

l u c  va n  c o o l p u t  (°1944) is een telg van een oud Ant-
werps geslacht van scheepsbouwers, rivierloodsen, kapiteins 
en modelbouwers. Als lid van de Belgian Nautical Research 
Association legde hij van jongs af een verzameling aan over 
de internationale zeilvaart en bezit thans ongeveer 40.000 
dossiers over evenveel zeilschepen. In 1971 startte hij research 
over de 19e eeuwse Belgische koopvaardij in de Rijksarchie-
ven en in eigentijdse kranten en publicaties: de schepen, de 
scheepsbouwers, de rederijen, de bemanningen, de opleiding 
en de wetgeving. Hij bezit thans over deze onderwerpen een 
bijzonder uitgebreid archief. Niet alleen is hij jarenlang een 
fervent zeiler geweest, maar heeft ook enkele malen tijdens 
vakanties geproefd van het echte zeemansleven aan boord 
van vrachtschepen.Hij is lid van de Koninklijke Belgische 
Marine Academie en van verscheidene binnen- en buiten-
landse maritieme verenigingen. Voor de MAS-tentoonstel-
ling en de publicatie Wereldhaven deed hij research en stond 
hij in voor de redactie van teksten.
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b e l g i ë  o p  z e e  vertelt het verhaal van 80 schepen, als journalist meer dan drie decennia verbonden aan het maritiem dag-

blad Lloyd Anversois/ De Lloyd. Hij registreert en inventariseert al meer dan een halve eeuw gegevens en beeldmateriaal over 

Belgische schepen en scheepvaartbedrijven, en over lokale havens. Hij verzamelt tevens informatie over belangrijke maritie-

me gebeurtenissen in de regio sedert 1830. Als nauwe medewerker van Paul Scarceriaux, historicus van de Belgische koopvaar-

dijvloot en oprichter/bezieler van de Belgian Nautical Research Association.
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verhalen rond schepen 
uit de 19e en 20e eeuw

ich bewust zijnde van de historische waarde 
van het rijke maritieme beeld- en tekstarchief dat 
de auteurs Flor Van Otterdyk en Luc Van Coolput 

over de jaren heen hebben opgebouwd met betrekking 
tot koopvaardijschepen die ooit de Belgische driekleur  
in de mast voerden, archief dat onbenut en ongekend 
in hun archiefkasten bleef liggen, vatte Kapt. Jef Cuyt, 
hoofdredacteur van het maandblad nautilus, het  
maritiem magazine van het Koninklijk Belgisch Zee-
manscollege (kbz), de idee op om dit archief wereld- 
kundig te maken door elke maand één verhaal te publi-
ceren, alternerend van Flor Van Otterdyk (schepen van 
de 20e eeuw) en van Luc Van Coolput (schepen van de 19e 
eeuw) onder de rubriek: ‘De Belgische Vlag van Toen –  
Le Pavillon Belge Autrefois’.

Stoomschip ‘Pennland’ van de Red Star Line

z



In Nautilus van april 2005 verscheen de eerste bijdrage 
van Flor Van Otterdyk onder de titel ‘Zuid-Amerikaans 
trio’, over de ‘Mar del Plata’, de ‘Copacabana’ en de ‘Piriapolis’.

De serie wordt tot op de dag van vandaag ononderbro-
ken voortgezet, zodat er nu sinds april 2005 meer dan 
90 artikels zijn verschenen. Het KBZ, beroepsvereni-
ging van Belgische koopvaardijkapiteins en –officieren, 
draagt zodoende zijn steentje bij om de herinnering 
aan ‘België’s Glorie’ levendig te houden.

Dit boek bevat een bloemlezing van de verschenen 
artikels, stuk voor stuk pareltjes van ongekende anek-
dotes en historische wetenswaardigheden waaraan de 
Belgische koopvaardij zo rijk is. Het begeleidend beeld-
materiaal is grotendeels onuitgegeven en afkomstig uit 
de verzamelingen van de auteurs. 

kapt. jef cuyt



Technische gegevens

Hardcover uitgave, gedrukt op Gardapat Kiara
135 g/m2, met buikband, vierkleurendruk op formaat 
240 x 315 mm, 256 pagina’s met 120 illustraties.

De grafische vormgeving werd verzorgd door  
Van Looveren & Princen. De teksten zijn gezet  
uit Lexicon van Bram de Does en AW Conqueror  
van Jean François Porchez. 

belgië op zee

werd in december 2013 uitgegeven door De Vrienden 
van het Nationaal Scheepvaartmuseum v.z.w. in  
het kader van het vijfenzeventigjarig bestaan van  
de vereniging in 2014. Het is een lijvig werk van 256 
bladzijden met 80 historische verhalen met feiten 
en cijfers rond schepen uit de 19e en 20e eeuw.
Inschrijven op dit boek kan tegen de voorinteken- 
prijs van €37 tot 31 december 2013, exclusief  
eventuele portkosten (€8 binnenland). Het boek  
kan ook afgehaald worden op het MAS bij Karen  
Van Peel, Hanzestedenplaats 1, 2000 Antwerpen. 
Daarna kost het boek €45.

Naast talloze reproducties van  
historische tekeningen en schilderijen 
bevat het boek ook afbeeldingen van 
archiefbeelden uit kranten, postkaar-
ten, boeken...

linksboven: De ‘Berdiansk  
Packet’ werd na 14 jaren dienst onder 
Belgische vlag te koop aangeboden 
links: Het vijfde vaartuig met de 
naam  ‘Leopoldville’ gefotografeerd  
kort na de indienstneming in zijn  
thuishaven Antwerpen
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De oude Handelskom te Brugge (detail, verzameling Musea Brugge, Lukas-Art)

I
in het begin van de 20e eeuw bestonden in  
Antwerpen reeds enkele maritieme verzamelingen.  
In januari 1939 werd door het College van Burgemees-

ter en Schepenen een grote stap gezet: de wereld- 
haven zou een volwaardig scheepvaartmuseum krijgen!

Spoedig daarna, 22 april 1939, werd door een aantal 
belangrijke maritieme personaliteiten overgegaan tot de 
stichting van de v.z.w. ‘De Vrienden van het Nationaal 
Scheepvaartmuseum’ (in het Frans ‘Les Amis du Musée 
national de Marine’). In dat verband moeten namen 
genoemd worden als Eric Sasse (eerste voorzitter), Emile 
Beuckeleers-Donche, Henry De Vos, René De Bock, Karel 
Vranckx, Frans De Cleyn, Amedee Dermul, enz...

De vereniging had, en heeft nog steeds, als doelstelling 
het meewerken aan de verrijking van de verzamelingen 
van het Scheepvaartmuseum.

Scheepsbouwer Emile Beuckeleers-Donche was in  
Antwerpen conservator van een Museum voor Handel  
en Scheepvaart en speelde later een belangrijke rol in  
de uitbouw van het Nationaal Scheepvaartmuseum door  
er zijn eigen verzameling aan af te staan.

 In 1952 had in het Steen de plechtige opening plaats 
van het Nationaal Scheepvaartmuseum en zes jaren  
later werd een heropening gevierd ter gelegenheid van  
de uitbreiding van het gebouw. Het Museum hoorde 
spoedig tot de drukst bezochte van Antwerpen. 



De ‘Lubumbashi’ was ooit één van de meest elegante vrachtschepen onder 
Belgische vlag

De v.z.w. ijverde inmiddels onophoudelijk voor het 
samenbrengen van de nodige fondsen om scheeps- 
modellen, maritieme schilderijen, gravures, foto’s, 
negatieven, scheepsplannen, documenten, allerhande 
voorwerpen, instrumenten, boeken, tijdschriften, enz. 
aan te kopen. Via schenkingen of legaten werden even-
eens ontelbare stukken aan de collecties toegevoegd. 
Ook het ledenaantal groeide gestaag. 

Jaarlijks worden een paar studiereizen georganiseerd 
naar musea of instellingen met een maritiem karakter, 
hetgeen de band onder de leden op een aangename 
manier verstevigt.

De v.z.w. wordt sinds 2007 geleid door Guy Huyghe.
Op 28 december 2008 werd een definitief einde ge-

steld aan het Steen als Nationaal Scheepvaartmuseum. 
Een deel van de verzamelingen kwam onder de hoe-
de van het nieuw opgericht Museum aan de Stroom 
(MAS), dat in 2011 zijn deuren opende.

Heel de werking en de geschiedenis van de vereniging 
werden door Alex de Vos, oud-conservator van het  
Museum en voormalig secretaris-generaal van de  
v.z.w., uitvoerig beschreven in de brochure ‘Maritiem 
Mecenaat sinds 1939’.



Long voyages for the little  

« Hélène-Eugénie »

In August 1837 the schooner “Hélène-Eugénie” was launched in 
Ostend, but it is not exactly known from which shipyard. She 
measured 119 tons and the owner of the new schooner was E.De 
Brouwer. Unlike American schooners which normally were 
rigged with fore-and-aft sails only on both masts, European 
schooners set two square sails in the top of the foremast. That 
square topsail schooner rig allowed them to make good use of 
following winds as well as when working to windward in the 
coastal trades in which most of them were engaged. The “Hélène-
Eugénie” first sailed to Setubal (Portugal) and came back with 
a cargo of salt and fruit. Although schooners like the “Hélène-
Eugénie” usually were insured for coastal voyages only, several of 
them made transatlantic voyages at their owner’s risk. In 1838 
the little Ostend schooner made a voyage to New York and after 
5 voyages in European waters set sail in 1840 for Montevideo 
where she arrived after a really lengthy passage of 84 days…After 
some more voyages, including one to Rio de Janeiro, in  1842 the 
little schooner set sail with a cargo of engine parts for the longest 
voyage of her career. The destination was Guayaquil, in Ecuador. 
She had to battle Cape Horn the hard way: in winter time and 
from east to west. It is no wonder that it took her as many as 
191 days to reach her destination! On the return passage in 1843 
she had to put into Callao and was finally sold locally for debts 
probably incurred because she lacked the funds for repairing  the 
various damage which she had suffered.

De longs voyages pour la petite   

« Hélène-Eugénie »

En août 1837 la goélette  « Hélène-Eugénie » est lancée à Ostende, 
mais on ne sait pas exactement dans quel chantier naval. Elle 
jaugeait 119 tonneaux et son propriétaire était E. De Brouwer.  
Contrairement aux goélettes américaines, portant normalement 
des voiles auriques sur les deux mâts, les goélettes européennes 
portent elles deux voiles carrées au sommet du mat de misaine. 
Ce gréement permet à une goélette gréée de cette façon de faire 
non seulement le meilleur usage possible des vents arrière, mais 
également de louvoyer dans les trafics côtiers que pratiquaient la 
plupart d’entre elles.   L’« Hélène-Eugénie » fait d’abord voile pour 
Setubal (Portugal) et revient avec un chargement de sel et de 
fruits. Bien que les goélettes comme l’« Hélène-Eugénie » étaient 
habituellement assurées pour des voyages côtiers, certaines 
d’entre elles effectuaient des voyages transatlantiques, mais aux 
risques du propriétaire. En 1838 la petite goélette ostendaise 
fait un voyage vers New-York ; puis après cinq voyages dans 
les eaux européennes, met les voiles en 1840 pour Montevideo 
où elle arrive après un très long voyage de 84 jours ! Après 
plusieurs autres traversées, dont une vers Rio de Janeiro, la petite 
goélette met les voiles en 1842 - avec un chargement de  pièces de 
moteur - pour le plus long voyage de sa carrière. Sa destination 
est Guayaquil en Equateur. Elle passe le Cap Horn en bataillant 
ferme, car c’est dans les  conditions les plus difficiles, i.e. en hiver 
et d’est en ouest. Ce n’est donc pas étonnant qu’elle mit 121 jours 
pour arriver à destination ! Lors de son retour en 1843 elle doit 
faire escale à Callao et est finalement vendue « pour dettes », 
vraisemblablement parce qu’elle manque de fonds pour réparer 
les différentes avaries dont elle a eu à souffrir.

Kleine schoener, 
verre reizen: 
Hélène-Eugénie

op 1 januari 1837 telde de Belgische koopvaardijvloot 
144 vaartuigen : 143 zeilschepen en één enkel stoomschip. 
In de loop van 1837 werd één schip gesloopt en vergingen 
drie andere vaartuigen, doch door aankoop uit het buiten-
land of door nieuwbouw kwamen twaalf schepen de vloot 
versterken.

Eén van de nieuwgebouwde schepen was de schoener “Hé-
lène-Eugénie”, die op 19 augustus 1837 te Oostende van stapel 
liep. De scheepswerf is jammer genoeg niet bekend, doch 
zou wel De Zutter of Laneris kunnen geweest zijn. De op-
drachtgever was de jonge Oostendse reder Emile De Brou-
wer en de tonnenmaat van het vaartuig werd in de archieven 
vermeld als  119 ton, hetgeen overeenkomt met een heden-
daagse inhoud van 63 bruto registerton.

Door de experten van Bureau Veritas werd de kleine schoe-
ner goedgekeurd voor de “Grand Cabotage”, waarmee be-
doeld werd de vaart in alle Europese wateren, van de Baltische 
Zee tot de Zwarte Zee. Schoeners waren in de 19e eeuw uiter-
mate geschikt voor de kleine en de grote kustvaart en waren 
getuigd met langsscheepse zeilen aan de twee masten. Aan de 
steng van de fokkemast werden toen bovendien twee razeilen 
gevoerd, waardoor ze volgens de huidige terminologie feite-
lijk als “topzeilschoeners” dienen benoemd te worden.

Het onderwaterschip van koopvaardijschepen die verre 
reizen ondernamen was destijds bekleed met koperen pla-
ten tegen aangroei op de romp en beschadiging door de 
paalworm. De “Hélène-Eugène” was echter bekleed met zin-
ken platen. Kustvaarders deden immers in principe geen 
tropische wateren aan en hadden dus minder te lijden van 
aangroei en beschadiging. Alhoewel zinken platen minder 
efficiënt waren dan koperen platen volstonden ze voor de 
reders van kustvaarders wel, vooral omdat ze een stuk goed-
koper waren dan koperen platen.

 Tot kapitein van de “Hélène-Eugénie” werd aangesteld de 
31-jarige Oostendenaar Joannes Ghillegodt. De bemanning 

bestond gewoonlijk uit 7 man : kapitein, stuurman, kok en 
4 matrozen (nl. een paar volmatrozen, één of twee lichtma-
trozen en soms een scheepsjongen). Voor de eerste reis had 
de afvaart, in ballast, plaats op 10 oktober 1837 en de bestem-
ming was Setubal, in Portugal, alwaar zout en fruit werden 
ingeladen voor de terugvaart naar Oostende. De rondreis 
duurde 48 dagen.

De tweede reis van de schoener begon op 7 januari 1838. 
Met een lading rogge stak Ghillegodt de Atlantische Oce-
aan over. De duur van de overtocht naar New York is niet be-
kend, doch het moet een langdurige vaart geweest zijn. Pas 
op 12 mei kon de terugtocht aangevat worden en die duurde 
eveneens lang : op de 35e dag kon de rivierloods ter hoog-
te van Vlissingen aan boord komen. Op 17 juni meerde de 
“Hélène-Eugénie” in Antwerpen af. De lading stukgoederen 
bestond uit suiker, koffie, katoen, potas en cochenilles. 

Het gebeurde in de 19e eeuw wel vaker dat een schip dat 
door een classificatiemaatschappij (Bureau Veritas, Lloyd’s, 
e.d.) slechts voor kustvaart gekeurd was, toch transatlanti-
sche overtochten maakte. Al was de lading gewoonlijk wel 
verzekerd, toch waren de vaartuigen zelf dikwijls niet verze-
kerd en reders durfden nogal eens risico’s nemen.

Voor de 5 volgende reizen bleef de “Hélène-Eugénie” in Eu-
ropese wateren :

Antwerpen 10 juli 1838 – Lissabon – Antwerpen 28 september 
1838 (zout, wol, huiden)
Antwerpen 25 oktober 1838 – Messina – Antwerpen 22 maart 
1839 (2200 kisten fruit)
Oostende 7 juli 1839 – Liverpool – Oostende 17 augustus 1839 
(zout)
Oostende 29 augustus 1839 – Liverpool – Oostende 25 oktober 
1839 (zout, katoen)
Oostende 22 november 1839 – Setubal – Oostende 14 januari 
1840 (zout, fruit)

Callao, waar de ‘Hélène-Eugénie’ in 1843 werd verkocht
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de auteurs

florent van otterdyk (°1945) was jarenlang  
journalist bij het maritiem dagblad Lloyd Anversois/ 
De Lloyd. Hij bouwde een omvangrijk documentatie-  
en beeldarchief op betreffende de Belgische handels-
vloot en marine. 

luc van coolput (°1944) is een telg van een oud 
Antwerps geslacht dat steeds actief was in het mari-
tieme. Hij bouwde in de loop der jaren een bijzonder 
uitgebreid archief op over de geschiedenis van de 
Belgische koopvaardij uit de 19e eeuw.

moest een zeilschip telkens wachten op een gunstige wind 
om het Kanaal in te zeilen en voor de “Gustave I” waaide op 
24 oktober een fl inke zuidoostenwind zodat de zeilen kon-
den gehesen worden. Ook de overtocht naar Veracruz duur-
de erg lang : aankomst op 13 december, hetzij een tocht van 
welgeteld 50 dagen ! 

Van Veracruz ging het dan naar Havana (aankomst op 4 fe-
bruari 1851) om er terug een lading suiker voor Antwerpen 
in te nemen. De vertrekdatum uit Havana is niet bekend, 
doch wat sindsdien gebeurd is kan wel heel merkwaardig 
genoemd worden : de “Gustave I” verging op Sable Island ! 

Sable Island ligt eenzaam en verloren op ongeveer 43°30’ 
N en 060°W, zowat 170 mijl oostelijk van Halifax, N.S. Het 
is een langgerekt eiland, 42 km lang en slechts 1,5 km breed, 
bedekt met zandduinen en duingras en bovendien dikwijls 
in mist gehuld. In de loop der eeuwen zijn er vele schepen 
vergaan, meer dan 200 sinds 1800.

Dat de “Gustave I”, die op weg was van Cuba naar Antwer-
pen, toch zo hoog noordelijk verging vergt enige verkla-
ring. Een zeilschip kon onmogelijk vanuit de Caraïbische 
eilanden recht naar onze contreien varen : de noordooste-
lijke passaatwinden zaten helemaal tegen. Ook de Sargasso 

Zee zat met zijn wispelturige en zwakke winden en massa’s 
zeewier in de weg. Daarom werd koers gezet naar het noor-
den en bleef men westelijk van de Sargasso Zee, dichter bij 
de Verenigde Staten en met de bedoeling de Golfstroom op 
te pikken, totdat men in het gebied van de westenwinden 
kwam om dan met ruime of achterlijke wind door te kun-
nen richting Europa. Menig zeilschip kreeg het echter hard 
te verduren tijdens najaars- of voorjaarsstormen in de Noor-
datlantische Oceaan en kwam op Sable Island terecht, waar 
het noodlot onverbiddelijk toesloeg.

Zo ook verging het op 1 april 1851 de “Gustave I”, die op de 
zuidelijke kust van Sable Island strandde en volledig wrak 
sloeg. Een klein deel van de lading suiker kon gerecupereerd 
worden en gelukkig werd de bemanning gered. Details over 
het ongeluk zijn ons jammer genoeg niet bekend en even-
min is geweten op welke wijze de bemanning op het eiland 
werd opgevangen en hoe lang zij er verbleven is.

Rederij Mertens heeft vanaf 1852 nog een schip uitgebaat, 
nl. de bark “Sabine & François”, en het was kapitein Beeckman 
die er het bevel over voerde, tot hij in 1853 nabij Valparaiso 
ook dit schip verloor. Nadien voer hij nog met drie andere 
vaartuigen als kapitein tot in 1866.
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The ‘Gustave Premier’ : 

three times remarkable

In 1849 seven merchant ships were built in Belgium. One of them 
was the galiot “Gustave Premier” and she was remarkable in that 
she was the last galiot built in Belgium. The galiot was a type of 
heavily built sailing ship that was most common in Holland and 
Germany and much resembled the koff. The “Gustave Premier” 
was rigged as a brig and measured 271 tons. In the fi rst half of the 
19th century two shipyards were situated on the left bank of the 
Scheldt, exactly in front of the centre of the town of Antwerp. 
It was there that the galiot was built and, remarkably, she was 
the very last merchant ship built on that site. The experts of 
Bureau Veritas approved her for transatlantic voyages. She was 
not long-lived and came to an early and unusual end. On October 
1850 she left Antwerp for her second voyage and after visiting 
Veracruz she sailed to Havana where she loaded a cargo of sugar. 
On April 1st 1851 she was lost on Sable Island which is situated in 
the Atlantic Ocean, about 190 miles southeast of Halifax, Nova 
Scotia. The crew was saved. The fact of being wrecked on Sable 
Island was certainly rather remarkable. The reason was that for 
her homeward passage the “Gustave Premier” sailed north in order 
to fi nd the advantageous westerly winds, but bad weather drove 
her too far north.

Le « Gustave Premier » : 

trois fois étonnant

En 1849 sept bateaux marchands furent construits en Belgique. 
L’un d’eux était la galiote « Gustave Premier » et il est à remarquer 
qu’elle fut la dernière galiote construite en Belgique. La galiote 
est un type de bateau lourdement construit, commun en 
Hollande et en Allemagne, ressemblant au koff. Le « Gustave 
Premier » est gréé en brick et jauge 271 tonneaux. Dans la 
première moitié du 19e siècle deux chantiers navals sont situés 
sur la rive gauche de l’Escaut, exactement en face du centre 
de la ville d’Anvers. C’est là que la galiote est construite et 
étonnamment, elle fut le tout dernier navire marchand construit 
sur ce site. Le Bureau d’expertise Veritas l’approuva pour des 
voyages transatlantiques. Elle ne vécut pas longtemps et trouva 
une fi n prématurée et inhabituelle. En octobre 1850 elle quitte 
Anvers pour son second voyage et après escale à Veracruz fait 
voile pour La Havane où elle charge du sucre. Le 1er  avril 1851 
elle est perdue au large de l’Ile de Sable (Sable Island) qui se 
situe dans l’océan Atlantique à environ 190 miles au sud-est 
d’Halifax en Nouvelle Ecosse.  L’équipage fut sauvé. Le fait de 
s’être fracassée près de l’Ile de Sable est assez étonnant. La raison 
en était que pour son retour, le « Gustave Premier » faisait voile au 
nord afi n de trouver des vents d’ouest portants, mais du mauvais 
temps le fi t trop dériver vers le nord.

De ‘Gustave I’ was de laatste galjoot die in ons land gebouwd werd en was als brik getuigd.

De ‘Gustave (I)’ als wrak van 1851 aangeduid op het kaartje van Sable Island

Volschip ‘Atalante’ bij zwaar weer
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