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In april 2003 was ik met mijn echtgenote een weekje met vakantie aan zee. Na een 
aangename avondwandeling op de dijk van Oostende maakte ik in de bar van ons 
hotel nog een praatje met Auguste, onze nachtportier. Enkele avonden in de week is 
Auguste, afwisselend met een collega, nachtportier en barman. Hij doet dit louter om 
een bezigheid te hebben. Vroeger was hij onderofficier bij de Belgische Zeemacht. 
We kennen mekaar al tien jaar en hij weet dat ik een munt- en penningverzamelaar 
ben. Over zijn loopbaan bij de Zeemacht heeft Auguste nooit veel verteld. Die be-
wuste avond ging ons gesprek over de oorlog in Irak, die toen volop in de actualiteit 
stond. Tijdens dat gesprek vertelde Auguste ons dat hij in 1991, bij het vorig conflict 
met Irak, deelgenomen had met de Belgische Zeemacht aan de Golfoorlog. Hij zei: 
“Ja, dat was werkelijk het hoogtepunt uit mijn militaire loopbaan. En weet ge mijn-
heer Degel, iedereen die deelgenomen heeft, heeft van Koeweit een prachtige deco-
ratie gekregen met in het midden van de medaille een klein klompje goud” (later zou 
blijken dat het hier ging om de landkaart van Koeweit in reliëf). Mijn echtgenote 
zuchtte, dat laatste over die medaille had Auguste niet mogen zeggen. Want ze kent 
mij, nu moest ik het ganse verhaal horen en zeker de medaille eens kunnen bewon-
deren. Gelukkig was Auguste ook nog de volgende avonden van dienst en hij beloof-
de mij de decoratie van Koeweit en al de decoraties die hij tijdens zijn loopbaan 
ontvangen had mee te brengen en zo geschiedde. ‘s Anderendaags had Auguste, zo-
als afgesproken, decoraties, foto’s, boeken en een map met brieven bij zich. Samen 
grasduinden wij in zijn militair verleden. 

Auguste Spiessens werd geboren op 25 juni 1937 te Angleur uit Vlaamse ouders. 
Later ging het gezin in Luik wonen. Zijn lagere school deed hij uiteraard in het 
Frans. Op dertienjarige leeftijd verhuisde hij met zijn familie naar Waterschei 
(Genk), waar hij zijn middelbare studies in het Nederlands vervolledigde. 

Zijn militaire loopbaan begon Auguste op zeventienjarige leeftijd. Hij trad op 1 
oktober 1954 in dienst bij de Belgische Zeemacht als KBOO (Kandidaat Beroeps-
onderofficier). Als perfect tweetalige werd hij ingelijfd bij de Franstalige afdeling. 
Het was de start van een actievolle loopbaan die 39 jaar zou duren. Daarvan heeft hij 
er 21 jaar effectief op zee doorgebracht en op 20 schepen gevaren (13 mijnenvegers, 
2 fregatten, 2 begeleiders, 2 commando en logistiek steunschepen en 1 troepentrans-
portschip). 
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Met fierheid noemde hij de namen: “F905 DEMOOR (begeleider) – F910 BILLET 
(Fregat) – M925 DEPANNE (kustmijnenveger) – M922 MALMEDY (kustmijnen-
veger) – M926 MECHELEN (kustmijnenveger) – M900 DE GERLACHE (hoog-
zeemijnenveger) – F901 LECOINTE (begeleider) – M907 ARTVELDE (diepzee-
mijnenveger-jager) – M483 OUGREE (riviermijnenveger) – AP907 KAMINA 
(troepentransportschip) – M930 ROCHEFORT (kustmijnenveger) – A961 ZINNIA 
(commando en logistiek steunschip) – A960 GODETIA (commando en logistiek 
steunschip) – M927 SPA (kustmijnenveger) – M934 VERVIERS (diepzeemijnen-
veger-jager) – M484 DINANT (riviermijnenveger) – M482 VISE (riviermijnen-
veger) – M902 VAN HAVERBEKE (diepzeemijnenveger-jager) – F910 WIELIN-
GEN (fregat) – M909 BOVESSE (diepzeemijnenveger-jager)”. 

Hij verbleef ook 18 jaar aan wal, waarvan 5 jaar als onderrichter in het Centrum 
voor Marinevorming “CENFORNAV”, Kwartier LTZ V. BILLET, Leopold Debruy-
nestraat 125 te St.-Kruis Brugge en 13 jaar in de Mijnenbestrijdingsschool 
“EGUERMIN”, Marinekazerne Bootsman Jonsen, 3de & 23ste Linieregimentsplein te 
Oostende. Deze school staat onder de leiding van de NAVO en is de enige school ter 
wereld voor “mijnenbestrijding”. De onderrichters zijn Belgen, Nederlanders en 
Amerikanen. 
 

 

De Mijnenbestrijdingsschool EGUERMIN te Oostende (foto: P. Degel). 

 
Van 19 mei tot 14 september 1960 nam hij deel aan “Operatie CAMOENS” met de 
F901 Georges LECOINTE (begeleider). De bemanning bestond uit 9 officieren, 37 
onderofficieren en 55 matrozen. 

Dit was zijn eerste grote buitenlandse operatie en achteraf beschouwd ook de ge-
vaarlijkste in zijn loopbaan. Een vloot van 8 schepen vertrok naar Congo. Na de 
onafhankelijkheid van Congo, op 1 juni 1960, patrouilleerden de eenheden van de 
Belgische Zeemacht op de benedenloop van de Congostroom. Ze werden beschoten 
en de F901 LECOINTE werd geraakt door 20 mm geschut, doch zonder ernst voor 
haar bemanning. Op de andere schepen vielen er elf gekwetsten maar gelukkig geen 
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doden. Talrijke vluchtelingen werden opgepikt en geëvacueerd. Het “Maritieme 
Commando van Beneden-Congo” werd opgeheven. 
 

 
 
De F901 Georges LECOINTE is het tweede oorlogsschip dat in België zo genoemd 
werd. Het werd gebruikt als “begeleider” en vanaf 1965 als visserijwachtschip met 
gemodificeerde bewapening. Het werd gebouwd bij Port Arthur Shipbuilding Co, 
Ontario in Canada in 1942 en op 31 augustus 1959 nam de Belgische Marine het 
schip over van Canada. Afmetingen: 72,00 m x 10,40 m x 2,40 m. Snelheid: 16,5 kn 
(max) – 12 Kn (Eco). Bewapening: 1 x I 102 mm, 4 x II 20 mm OERLINKON AA, 
1 “SQUID” (ASW mortier) (1965-1970): 5 x I 40 mm BOFORS AA en 2 rails voor 
dieptebommen. Haar bovenbouw wordt nu gebruikt bij de NBCD-school. 

In 1988 zal Auguste tijdens de korpsfeesten voor deze operatie een herinnerings-
medaille ontvangen. 
 
 
Het Militair Ereteken 

Oorspronkelijk gesticht door het koninklijk besluit van 22 december 1873 werd het 
Militair Ereteken volledig vernieuwd door het koninklijk besluit van 8 juli 1952. Dit 
koninklijk besluit bundelt alle besluiten die in de loop van de jaren het stichtings-
besluit aanvulden of wijzigden en voerde tevens een nieuwe medaille in. Deze droeg 
vroeger het koninklijk monogram en het motto ARMÉE – MÉRITE – ANCIEN-
NETÉ / LEGER – VERDIENSTE – DIENSTJAREN. 

Het monogram en het motto werden vervangen door een eenvoudige Belgische 
leeuw. Een fabrikant (Atelier Fonson & Cie) meende dat met de troonsbestijging van 
koning Boudewijn ook het monogram op de keerzijde van het vroeger Militair 
Ereteken van ambtswege diende gewijzigd te worden. Dit misverstand was aanlei-
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ding tot het verschijnen van een Militair Ereteken met het monogram “B”. Men kan 
dus stellen dat er zeker een groot aantal van deze onwettige eretekens aan gerech-
tigden werden verkocht. 

Zoals vroeger blijft ook nu het Militair Ereteken in twee afdelingen verdeeld: ten 
eerste voor anciënniteit en ten tweede voor bijzondere verdienste. In het tweede 
geval kan het Militair Ereteken nu ook aan officieren verleend worden. 
 
Het Militair Ereteken 2 de klasse voor dienstanciënniteit 

Op 7 april 1965 werd aan meester Auguste Spiessens het Militair Ereteken voor 
dienstanciënniteit, 2de klasse toegekend voor 10 jaar actieve dienst. 

Het Militair Ereteken 2de klasse voor dienstanciënniteit kan aan elke onderofficier en 
soldaat worden toegekend die vanaf de ouderdom van 16 jaar 10 jaar onberispelijke 
dienst telt. 

 
 
Beschrijving 
Verguld ereteken in de vorm van een kruis. De vier armen zijn van elkaar gescheiden 
door vier stralen. Bovenaan staat een kroon met ring. Op de voorzijde staat in het 
midden een leeuw klauwend naar links. Langs de rand bovenaan de tekst: “L’U-
NION FAIT LA FORCE” en onderaan “EENDRACHT MAAKT MACHT”. Op de 
keerzijde een leeuw klauwend naar links. 
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Atelier: na 1952 Fibru. Het juweel is in verguld brons en heeft een hoogte 45 mm en 
een breedte van 33 mm. Op het lint, dat een breedte heeft van 36 mm, staan vijf rode 
strepen, vier zwarte strepen en acht gele strepen die samen verschillende malen de 
Belgische vlag voorstellen. 
 
Het Militair Ereteken 1 ste  klasse voor dienstanciënniteit 

Op 21 april 1970 werd aan eerste meester Auguste Spiessens het Militair Ereteken 
voor dienstanciënniteit, 1ste klasse toegekend voor 15 jaar actieve dienst. 

 
 
Beschrijving 
Verguld ereteken in de vorm van een kruis. De vier armen zijn van elkaar gescheiden 
door vier stralen. Bovenaan staat een kroon met ring. Op de voorzijde staat in het 
midden een leeuw klauwend naar links. Langs de rand bovenaan de tekst: “L’U-
NION FAIT LA FORCE” en onderaan “EENDRACHT MAAKT MACHT”. Op de 
keerzijde een leeuw klauwend naar links. 

Atelier: na 1952 Fibru. Het juweel is in verguld brons en heeft een hoogte 45 mm en 
een breedte van 33 mm. Op het lint, dat een breedte heeft van 36 mm, staan vijf rode 
strepen, vier zwarte strepen en acht gele strepen die samen verschillende malen de 
Belgische vlag voorstellen en een verguld plaatje in de vorm van een punt naar bo-
ven gericht. 
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Gouden medaille van de Orde van Leopold II 

De Orde van Leopold II werd ingesteld op 24 augustus 1900. Zij bevat zes klassen 
of graden. Het stichtingsdecreet dat dezelfde datum draagt als het oorspronkelijke, 
24 augustus 1900, verscheen slechts drie jaar later, op 1 mei 1903, in het “Bulletin 
officiel de l’Etat indépendant du Congo”. De orde bestaat uit grootkruisen, grootoffi-
cieren, commandeurs, officieren, ridders, en gouden, zilveren en bronzen medailles. 
Het koninklijk besluit van 24 oktober 1951 dat het gebruik der talen op de eretekens 
regelt, schreef ook voor de Orde van Leopold II de tweetaligheid voor, dus “L’U-
NION FAIT LA FORCE – EENDRACHT MAAKT MACHT” of andersom. 

Op 14 november1974 ontving eerste meester Auguste Spiessens de gouden medaille 
der Orde van Leopold II voor 20 jaar actieve dienst. 

 
 
Beschrijving 
Ereteken bestaande uit een achthoekige ovale ster met bovenaan een ring. Het veld 
heeft een horizontale gestreepte ondergrond. De kruisarmen zijn verbonden door 
palmtakken. In het centrum van het kruis een klauwende leeuw naar links. Langs de 
rand links de tekst “L’UNION FAIT LA FORCE” en rechts gescheiden door een ster 
“EENDRACHT MAAKT MACHT”. De keerzijde is identiek, behalve dat in het 
centrum een gekroond dubbel initiaal L staat. 

Atelier: onbekend, verguld brons en een diameter van 36 mm. Het lint, dat een 
breedte heeft van 36 mm, is donkerblauw met in het midden een zwarte streep. Er 
bestaan varianten die te wijten zijn aan de verschillende fabrikanten. Aan te stippen 
zijn de onwettige medailles met ééntalige Nederlandse tekst. 
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1973 STANAVFORCHAN 

In 1973 werd het STANAVFORCHAN (STANDING NAVAL FORCE CHANAL) 
opgericht, een multinationaal smaldeel van de NAVO voor mijnenbestrijding. Dit is 
een vloot bestaande uit Europese mijnenvegers en mijnenjagers onder de leiding van 
de NAVO. 

Van 1976 tot 1983 voerde eerste meester-chef Spiessens in dat kader opdrachten uit 
op de Belgische mijnenvegers M902 VAN HAVERBEKE en de M927 SPA in de 
Noordzee, Oostzee en de Middellandse Zee. Training op zee deed hij met de mijnen-
vegers M930 ROCHEFORT, M934 VERVIERS, M482 VISE en de M484 DINANT. 
 
 
De gouden palmen van de Kroonorde 

Op 14 november1979 ontving eerste meester-chef 
Auguste Spiessens de gouden palmen van de Kroon-
orde voor 25 jaar actieve dienst. 
 
Beschrijving 
Het juweel bestaat uit twee gebogen palmen in ver-
guld zilver die onderaan gekruist zijn en die boven-
aan eindigen op een bol waardoor de ring loopt. Het 
bruinrode lint is 36 mm breed en heeft witte rand-
strepen. 

Het atelier is onbekend (eerste helft van de 20ste 
eeuw). Het juweel in verguld zilver heeft een breed-
te van 25 mm en een hoogte van 45 mm. 
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1984 STANAVFORLANT 

Van 12 juni 1984 tot 27 juni 1986 en van 2 oktober tot 29 november 1990 voerde 
oppermeester Auguste Spiessens met het Fregat F910 WIELINGEN wereldwijd op-
drachten uit in het kader van STANAVFORLANT (Standing Naval Force Atlantic). 

 

Oppermeester Spiessens aan het roer van het Fregat F910 WIELINGEN. 

 
STANAVFORLANT is een permanent multinationaal marineeskader in vredestijd. 
Het is samengesteld uit een achttal destroyers, kruisers en fregatten uit verschillende 
NAVO-landen. Deze macht opereert, traint en oefent in groep en staaft dagelijks de 
actuele maritieme procedures, tactiek en effectiviteit van de NAVO. 

Sinds de oprichting ervan in 1967, waren al meer dan 660 schepen en 150.000 
dienstdoende mannen en vrouwen bij STANAVFORLANT betrokken. De macht legt 
jaarlijks 50.000 mijl af, om deel te nemen aan een reeks geplande NAVO- en natio-
nale oefeningen. Doelstelling is de paraatheid handhaven en de interdependente ope-
rationaliteit cultiveren. STANAVFORLANT is een praktisch voorbeeld van geal-
lieerde solidariteit en transatlantische samenwerking. Recente oefeningen hebben 
ook aangetoond dat de macht capabel is om deel te nemen aan vredeshandhaving en 
humanitaire operaties buiten de normale actieradius van de alliantie. Overeenkom-
stig het NAVO-beleid, breidt het de veiligheid over de volledige Euro-Atlantische 
zone uit. 

Tegenwoordig zijn alle schepen op een roterende basis en voor een periode tot zes 
maanden aan de macht verbonden. Eenheden van een bepaalde nationaliteit lossen 
niet noodzakelijk die van dezelfde nationaliteit af. Om continuïteit te verzekeren, 
zijn de commandant van STANAVFORLANT en zijn staf voor een iets langere pe-
riode in functie. Ze wisselen slechts jaarlijks en telkens vult een ander deelnemend 
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land de post van commandant in. Ondanks het feit dat de schepen verschillende 
capaciteiten en functies hebben, officieren en bemanning uit verschillende landen 
komen, verschillende talen spreken en verschillende gewoontes hebben, ontplooide 
STANAVFORLANT zich tot een efficiënt eskader met een eigen identiteit, zowel op 
zee als aan wal. Dat alle schepen onder de NAVO-vlag varen en dat alle beman-
ningsleden de “Stanav-badge” op hun uniform dragen, draagt bij tot dat samenhorig-
heidsgevoel. Elke alliantie mag dan onderhevig zijn aan interne en externe span-
ningen; iedereen die nauw bij STANAVFORLANT betrokken was, ervaarde het als 
een coherente macht en een schoolvoorbeeld van de maritieme kracht van de NAVO. 
 
Beschrijving van de “Stanav-badge” 
De badge in email heeft de vorm van een schildje met een 
vergulde boord. Het heeft een hoogte van 40 mm en een 
breedte van 35 mm. Bovenaan staat de naam “STANAV-
FORLANT” in witte letters met een donkerblauwe ach-
tergrond. In het midden staat er een witte ster omgeven 
door een zwarte cirkel. Het veld is lichtblauw. Onderaan in 
de punt staan er witte en blauwe golven. 
 
 
Het zeevarend personeel van de Belgische Zeemacht 
draagt eveneens een badge op hun uniform. 
 
Beschrijving van de badge 
De badge in email heeft de vorm van een schildje met 
een vergulde boord. Het heeft een hoogte van 45 mm 
en een breedte van 40 mm. Bovenaan staat in verguld 
de letters ZM – FN op een donkerblauwe ondergrond 
en in het midden een verguld anker op een lichtblauw 
veld. Onderaan in de punt staan er vergulde en blauwe 
golven. 
 
 
 
Ridderkruis der Orde van Leopold II 

Tijdens een militaire plechtigheid in 1985 ontving oppermeester Auguste Spiessens 
het ereteken van ridder in de Orde van Leopold II, dat hem toegekend werd op 14 
november 1984 voor 30 jaar actieve dienst. 
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Beschrijving 
Een zilver Maltakruis met bolpunten, de kruisarmen zijn verbonden met een lauwer-
krans. Op de voorzijde in het centrum een gekroonde klauwende gouden leeuw naar 
links op een zwarte geëmailleerde grond met daar rond een blauwe geëmailleerde 
schriftband met in gouden letters bovenaan “L’UNION FAIT LA FORCE” en onder-
aan “EENDRACHT MAAKT MACHT”. Op het kruis bovenaan staat een konings-
kroon met een draagring door de sfeer. 

De keerzijde is identiek, behalve dat in het centrum een gekroond dubbel initiaal L 
staat op een witte achtergrond zonder email. 

Het atelier is onbekend. Het juweel heeft een hoogte van 65 mm en het kruis heeft 
een breedte van 40 mm. Het is in verguld zilver en email. Het lint, dat een breedte 
heeft van 36 mm, is donkerblauw met in het midden een zwarte streep. Er bestaan 
varianten die te wijten zijn aan de verschillende fabrikanten. 
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1987 OPERATIE OCTOPUS 

Van 16 september 1987 tot 3 februari 1988 namen drie Belgische schepen deel aan 
“Operatie Octopus” in de Perzische Golf, namelijk de A961 ZINNIA (commando en 
logistiek steunschip), de M906 BREYDEL (diepzeemijnenveger-jager) en de M909 
BOVESSE (diepzeemijnenveger-jager). Deze Marineoperaties bestonden vooral uit 
het vernietigen van Iraakse mijnen. Voor deze prestatie zal oppermeester Auguste 
Spiessens de “MEDAILLE VOOR MILITAIR VERDIENSTE” ontvangen. 
 

 
 
Oppermeester Auguste Spiessens bevond zich op de M909 BOVESSE. De beman-
ning was samengesteld uit 5 officieren, 34 onderofficieren en 33 matrozen. 

De M909 werd genoemd naar de Waalse provinciegouverneur François Bovesse, die 
in 1944 door de Rexisten vermoord werd. Het schip werd gebruikt als “diepzee-
mijnenveger-jager”. Het werd gebouwd bij Tampa Marine C°, Tampa in Florida 
USA in 1956. Aangekomen in Oostende in september 1957. Afmetingen: 52,42 m x 
10,97 m x 4,20 m (MHSO) – 3,4 m (MSO). Snelheid: 14 kn (max). Bewapening: 
van 1960 tot 1973 met 1 x I 40 mm BOFORS (MSO) en van 1974 tot 1993 met 1 x 
II 12.7-mm mg BROUWNING (MSHO). 
 
 
Herinneringsmedaille voor gewapende humanitaire operaties  
Door het koninklijk besluit van 11 september 1987 kan een herinneringsmedaille 
voor gewapende humanitaire operaties worden toegekend. De medaille kan op ver-
zoek worden uitgereikt aan personen die als Belgisch militair hebben deelgenomen 
aan één of meer van de hiernavolgende gewapende humanitaire operaties: “De mis-
sies in Congo en Rwanda-Urundi in 1960 en de reddingsoperaties in 1964, 1965 en 
in 1978”. 
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Foto vorige blz: Kapitein-ter-zee Herteleer overhandigt, tijdens de korpsfeesten van 
1988, aan oppermeester Auguste Spiessens de “Herinneringsmedaille voor gewa-
pende humanitaire operaties”. Herteleer werd later admiraal en opperbevelhebber 
van de Belgische strijdkrachten. Tijdens het laatste conflict in Irak was admiraal 
Herteleer regelmatig te gast in het VTM-nieuws. 

Beschrijving 
Bronzen medaille met een diameter van 40 mm en bovenaan een ring. Op de voor-
zijde langs de rand bovenaan de tekst “GEWAPENDE HUMANITAIRE OPERA-
TIES” en onderaan “OPERATIONS HUMANITAIRES ARMEES”. De Nederlandse 
en Franse teksten zijn gescheiden door de Belgische vlag in email. In het midden een 
achthoekig blauw veld in email met in het midden een gele ster. De keerzijde is 
blanco met een parelrand. Het lint, dat een breedte heeft van 36 mm, is azuurblauw 
met in het midden de nationale kleuren. 
 
 
Medaille voor militair verdienste 

Het ministerieel besluit van 18 april 1988 bevestigt de creatie van de medaille voor 
militair verdienste ten gunste van de militairen in actieve dienst. Dit voor het belo-
nen van de militairen die zich onderscheiden hebben door hun voorbeeldig gedrag 
en wijze van dienen en het erkennen van een prestatie die een uitzonderlijk karakter 
heeft. Op de keerzijde van de medaille wordt de naam van de titularis gegraveerd. 
 

 
 
Tijdens de korpsfeesten van 1989 overhandigt de korpscommandant van de mijnen-
bestrijdingsschool aan oppermeester Auguste Spiessens de MEDAILLE VOOR MI-
LITAIR VERDIENSTE. 
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Beschrijving 
Op de voorzijde in een schild staat een klauwende leeuw naar links. De keerzijde is 
blanco, de naam van de titularis (Auguste Spiessens) ontbreekt. De bronzen medaille 
heeft een diameter van 35 mm en een ring bovenaan. Het lint, dat een breedte heeft 
van 36 mm, is licht blauw met vier witte strepen. In het midden van het lint staat een 
koperen plaatje met de tekst: “GOLFE PERSIQUE”. De tekst wordt aangepast vol-
gens de taalrol. De Nederlandstaligen hebben dus “PERZISCHE GOLF” op hun 
decoratie staan. Het atelier is ons onbekend. 
 
 
Ridderkruis der Orde van de Kroon 

In zijn hoedanigheid van soeverein vorst van de onafhankelijke Congostaat stichtte 
koning Leopold II bij decreet van 15 oktober 1897 de Kroonorde ter beloning van 
hetzij litteraire, artistieke of wetenschappelijke verdiensten, hetzij voor verdiensten 
op gebied van handel en industrie, hetzij voor toewijding aan het Afrikaans bescha-
vingswerk. Na de overdracht van de Congostaat aan België in 1908 werd de Kroon-
orde een Belgische orde als gevolg van de wet van 18 oktober 1908 terwijl haar 
Belgisch karakter nog beklemtoond werd door het koninklijk besluit van 9 mei 1910 
dat het beheer van de Kroonorde, samen met die van de Orde van de Afrikaanse Ster 
en de Orde van Leopold II, aan het ministerie van Binnenlandse Zaken toever-
trouwde. 
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Op datum van 27 november 1989 werd aan oppermeester Auguste Spiessens het 
ereteken van ridder in de Kroonorde toegekend voor 35 jaar actieve dienst. 

 
 
Beschrijving 
Een wit geëmailleerd kruis met vijf armen die van elkaar gescheiden zijn door zeven 
zilveren stralen. Op de voorzijde bevindt er zich in het centrum een vergulde 
medaillon met in het veld een vergulde koningskroon op blauw geëmailleerde grond. 
Het medaillon van de keerzijde draagt een dubbel monogram L op blauw geëmail-
leerde grond. Het kruis is gestopt door een vergulde, groen geëmailleerde lauwer-
krans, de draaginrichting met de ring vormend. 

Het atelier is ons onbekend. Het juweel heeft een hoogte van 65 mm en het kruis een 
breedte van 45 mm. Het lint, dat een breedte heeft van 36 mm, is bruinrood. 
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1990 OPERATIE SOUTHERN BREEZE 
 

Oppermeester Auguste 
Spiessens nam met het 
Fregat F910 WIELINGEN 
van 7 januari tot 17 juni 
1991 deel aan Operatie 
SOUTHERN BREEZE in 
de Perzische Golf met als 
doel de bevrijding van 
Koeweit en embargo ope-
raties in het kader van de 
VN-resoluties. Volgende 
opdrachten werden hieraan 
toegevoegd: de verdedi-
ging, coördinatie en de 
controle van het zeever-
keer, de bescherming van 
de mijnenbestrijdingseen-
heden, de anti-oppervlakte 
en anti-luchtverdediging en 
het uitvoeren van humani-
taire opdrachten. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cruise logboek 
7 januari 1991 – Vertrek uit Zeebrugge. 
8 tot 10 januari – Portland (Verenigd Koninkrijk) 
18 tot 20 januari – Port Said (Egypte) aflossing van het fregat F912 WANDELAAR. 
1 tot 6 februari – Djibouti 
18 tot 22 februari – Matrah / Mina Qabos (Sultanaat van Oman) 
8 tot 12 maart – Dubai (Verenigde Arabische Emiraten) 
29 maart tot 3 april – Abu Dhabi (Verenigde Arabische Emiraten) 
22 tot 26 maart – Bahrain 
8 tot 11 mei – Dubai (Verenigde Arabische Emiraten) 
16 tot 20 mei – Djibouti 
31 mei tot 2 juni – Port Said (Egypte) 
7 juni tot 10 juni Malaga (Spanje) 
17 juni 1991 terugkeer in Zeebrugge. 
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De F910 WIELINGEN werd genoemd naar een vaargeul nabij Vlissingen. Het schip 
werd gebouwd op de Boelwerf N.V. te Temse en gedoopt op 30 maart 1976 in aan-
wezigheid van koningin Fabiola, tevens meter van het schip. In dienst genomen bij 
de Belgische Zeemacht op 20 januari 1978. Bedoeld als escorteschip tegen onder-
zeeboten en begeleider van de koopvaardijschepen tussen de monding van de 
Schelde en het begin van de Golf van Biskaje. 

De afmetingen: 100,6 m x 12,3 m x 3,9 m (5,4 m sonardome). Snelheid: 28 Kn (max 
– GT) – 15 Kn (Eco – Diesel). Bewapening: 1 x I 100 mm DP, 4 MM 38 (II x 2) 
Exocet (SSM), 1 x 8 NATO Sea-Sparrow SAM syst., 1375-mm Bofors ASW RL (1 
x VI), 10 L-5 (Mod IV) ASW Torpedoes (4 x I 12,7 mm Browning). 

Over deze opdracht vertelde Auguste Spiesens ons het volgende: “Bijna dagelijks 
stonden er militaire acties op het programma. Ik was hoofdwapenmeester aan boord 
en stond ook borg voor de organisatie van de wachtdiensten, brandbestrijding, 
boordroutine en discipline bij de onderofficieren en matrozen. In mijn functie als 
schipper mocht ik het schip besturen bij het binnen en buitenvaren van de havens. 
Ook bij moeilijke situaties op zee stond ik dikwijls aan het roer. In totaal werden er 
293 mijnen vernietigd. 

Wat mij ook is bijgebleven zijn twee humanitaire opdrachten. Op 29 januari werd er 
een humanitaire opdracht uitgevoerd. Een gewonde zeeman van het Egyptische 
schip THEBES werd aan boord genomen. Doortocht naar Djibouti en overgedragen 
aan de FPB van de Franse Marine op 30 januari. 

Dinsdag 10 februari om 06.06 uur noodoproep op VHF kanaal 16. Aanvaring tussen 
het Turks vrachtschip “EREGLI” en de tanker “MENDANA SPIRIT” van de Baha-
mas. De F910 WIELINGEN zet koers naar de plaats van de crash. Om 06.20 uur lig-
gen we naast de “MENDANA SPIRIT” die geen hulp behoeft. Hij heeft een scheur 
aan de voorsteven, stuurboord, niet al te erg. We varen verder tot aan de “EREGLI”. 
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Deze zit vooraan onder water. Het schip is totaal verloren en onbestuurbaar. Twee 
zodiacs werden te water gelaten om de drenkelingen te redden die in het bevuilde 
water rondzwalpen. 20 opvarenden werden aan boord genomen en naar de zieken-
boeg en de cafétaria gebracht. De “EREGLI” zinkt naar een diepte van 32 meter. De 
zodiacs brengen nog eens 5 personen aan boord. Balans van de crash: 25 levens 
gered en één vermiste: de kapitein van de “EREGLI”. Het was zijn laatste reis en 
voor deze gelegenheid had hij zijn echtgenote meegevraagd. Het noodlot heeft er 
anders over beslist. We vaarden verder naar Djibouti waar de Franse Marine zich 
over de drenkelingen ontfermden. 

Op 22 april bracht de minister van Landsverdediging de heer Coëme ons een bezoek 
in Bahrein”. 

We vroegen ook aan oppermeester Spiessens als hij een idee had hoeveel voeding en 
drank er tijdens zo een operatie verbruikt wordt? 

De officiële cijfers luiden als volgt: 
Aardappelen: 16.394 kg – Melk en fruitsap: 10.065 liter – Bloem: 4.000 kg – Koffie: 
350 kg – Boter en margarine: 1.100 kg – Vis en vlees: 9.385 kg – Vers fruit en 
groenten: 8.800 kg – Kaas en charcuterie: 2.782 kg – Biervaten (50 l): 240 ea – Spa 
Reine (0,50 l): 9.600 ea – Coca, Sprite, Fanta enz. (33 cc): 54.120 ea – Water (1,5 l): 
3.000 ea – Bieren (fles en blik): 45.960 ea. 
Verbruik van water, olie en fuel: Water: 2.860 m³ – Olie: 18 m³ – Fuel: 2.300 m³. 
Bevoorrading in materiaal: Lakens: 6.200 – “Board spares” uitgehaagd en herbe-
steld: 427. 
Post naar België: 19 postzakken (178 kg) – Post van België: 137 postzakken (2.142 
kg). 
De bemanning bestond uit 15 officieren, 84 onderofficieren en 60 matrozen. 

Auguste Spiessens vond deze opdracht werkelijk het hoogtepunt uit zijn militaire 
loopbaan. Later zal hij samen met zijn collega’s, uit erkentelijkheid, daarvoor van 
Saoedi Arabië en Koeweit nog twee militaire eretekens ontvangen. 
 
 
Het Militair Ereteken 2 de klasse voor bijzondere verdienste 

Het Militair Ereteken 2de klasse voor bijzondere verdienste wordt bij koninklijk be-
sluit toegekend aan de militairen onder de graad van officier die zich hebben onder-
scheiden, ofwel door hun buitengewone diensten, hetzij door een daad voor moed en 
zelfopoffering. 

Het Militair Ereteken 1ste klasse wordt om dezelfde redenen toegekend aan alle mili-
tairen, wanneer deze omstandigheden van zo een buitengewone aard zijn, dat zij 
dergelijke onderscheiding volledig rechtvaardigen. 
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Tijdens de “Dag van de Zeemacht” van 20 juli 1992 overhandigde de minister van 
Landsverdediging Leo Delcroix, op het Wapenplein te Oostende, aan oppermeester 
Auguste Spiessens het Militair Ereteken 2de klasse voor bijzondere verdienste. Deze 
decoratie werd hem toegekend op datum van 17 juli 1992 voor: “Plus de vingt ans 
de services prestés à bord des navires de guerre de la Force navale, dans des circon-
stances de service difficiles, au prix d’un grand engagement physique et moral”. 

(Voor meer dan twintig jaar actieve dienst te hebben doorgebracht aan boord van 
oorlogsboten van de Zeemacht en dit met een grote fysieke en morele inzet in moei-
lijke dienstomstandigheden). 
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Beschrijving 
Verguld ereteken in de vorm van een kruis. De vier armen zijn van elkaar gescheiden 
door vier stralen. Bovenaan staat een kroon met ring. Op de voorzijde staat in het 
midden een leeuw klauwend naar links. Langs de rand bovenaan de tekst: “L’U-
NION FAIT LA FORCE” en onderaan “EENDRACHT MAAKT MACHT”. Op de 
keerzijde een leeuw klauwend naar links. 
Atelier: na 1952 Fibru. Het juweel is in verguld brons en heeft een hoogte 45 mm en 
een breedte van 33,5 mm. Het lint, dat een breedte heeft van 36 mm, is rood met 
links en rechts de nationale kleuren. 
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Kuwait liberation medal 

Aan al de deelnemers van OPERATIE DESERT STORM werd door Saoedi-Arabië 
namens Koeweit een decoratie aangeboden. Aan oppermeester Auguste Spiessens 
werd op datum van 7 juli 1992 de decoratie genaamd “KUWAIT LIBERATION 
MEDAL” verleend. Hij heeft de toelating de eretekens van deze decoratie op zijn 
militair uniform te dragen. 

 
 
Beschrijving 
De bronzen medaille heeft een diameter van 40 mm met op de voorzijde een ster met 
vijf armen. De armen zijn onderling verbonden door zes stralen. In het midden van 
de ster het nationaal embleem van Koeweit dat in gebruik is sinds 1963. Een valk 
met gespreide vleugels omhelst of beschermt een schip dat op de golven vaart. Op 
de achtergrond hangen er wolken in de lucht met daarboven een Arabische tekst met 
als opschrift: “Dawilat Kuwait” (De Staat Koeweit). Op het lichaam van de valk 
staat in email, en in de vorm van een schild, de vlag van Koeweit. De kleuren zijn 
van links naar rechts rood, wit en groen met bovenaan zwart. 

Op de keerzijde staat in het midden de landkaart van Koeweit met bovenaan links de 
datum 1991 en recht een Arabische tekst met als opschrift “Bevrijding van Koe-
weit”. 

De medaille is bovenaan bevestigd aan een lauwertak waaraan het lint is verbonden. 
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Op het lint, dat een breedte heeft van 38 mm, staan de kleuren van de vlag van 
Koeweit. Horizontaal en van links naar rechts hebben we de volgende kleuren: rood, 
wit en groen met bovenaan in de vorm van een trapezium zwart. 
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Ridderkruis van de Leopoldsorde 

Op 8 juni 1832 werd aan het parlement een door staatsminister graaf Felix de Méro-
de ondertekend wetsontwerp voorgelegd ter stichting van een burgerlijke en militaire 
orde voor verdiensten die de naam van “Orde van Eendracht” zou dragen. Het ont-
werp werd in de kamer van volkvertegenwoordigers besproken op 2 juli. Het ont-
moette hevige tegenkanting doch werd uiteindelijk goedgekeurd op 9 juli. De bena-
ming werd echter gewijzigd in “Orde van Leopold”. De senaat sloot zich bij de 
beslissing van de kamer aan en de wet houdende stichting van de Leopoldsorde werd 
op 11 juli 1832 door koning Leopold I ondertekend. Een koninklijk besluit van 3 
augustus 1832 bepaalde de vorm van de eretekens voor de vier klassen. Aldra bleek 
dat de klassenindeling niet conform was met de algemeen gebruikelijke en een wet 
van 28 december 1838 voegde de klasse van grootofficier aan de orde toe, tussen 
grootlint en commandeur. Een koninklijk besluit van 16 mei 1839 coördineerde deze 
wet, rekening houdend met de nieuwe gestichte klasse. De militaire afdeling onder-
scheidde en onderscheidt zich van de burgerlijke door de gekruiste zwaarden tussen 
de kroon en het kruis of de gekruiste zwaarden onder het centraal medaillon van de 
ster van grootlint of grootofficier. Op dezelfde wijze worden ook de ankers gedragen 
bij de maritieme afdeling van de Leopoldsorde die aan de orde werd toegevoegd bij 
koninklijk besluit van 16 februari 1934. 
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Oppermeester Auguste Spiessens ging op 1 oktober 1993 met pensioen. Op datum 
van 19 april 1993 werd hem het ereteken van ridder in de Leopoldsorde toegekend 
voor 39 jaar actieve dienst. 

Beschrijving 
Een zilver Maltakruis met bolpunten, de kruisarmen zijn verbonden met een don-
kergroene geëmailleerde eiken- en lauwerkrans. Op de voorzijde in het centrum een 
medaillon met een klauwende gouden leeuw naar links op een zwart geëmailleerde 
veld met daar rond een rood geëmailleerde schriftband met in gouden letters links 
“L’UNION FAIT LA FORCE” en rechts “EENDRACHT MAAKT MACHT”. Op 
het kruis bovenaan staat een koningskroon met een draagring. Tussen de kroon en 
het kruis liggen er twee gekruiste zwaarden. 

De keerzijde is identiek, behalve dat in het medaillon op een zwart geëmailleerd 
veld de gouden, dubbele, ineengestrengelde initialen L en R staan. 

Atelier: onbekend. Het juweel is 70 mm hoog en het kruis heeft een breedte van 40 
mm, het is in zilver en email. Het lint, dat een breedte heeft van 36 mm, is purper-
rood. 
 
 
Kuwait liberation medal 3 rd degree 
 

  

Op de foto, links, toont Auguste ons de medaille, 

het bijbehorend groen doosje en het brevet. 
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De troepen van de door de VS geleide alliantie (34 mogendheden) die in 1991 aan 
OPERATIE DESERT STORM hebben deelgenomen, en dat waren ongeveer een 
half miljoen soldaten, kregen van Koeweit allemaal een decoratie aangeboden. Aan 
oppermeester Auguste Spiessens werd op datum van 20 november 1995 de decoratie 
genaamd “KUWAIT LIBERATION MEDAL 3rd degree” verleend. Hij heeft de toe-
lating de eretekens van deze decoratie op zijn militair uniform te dragen. 
 
Beschrijving 
Het ereteken, dat lichtjes gewelfd is, heeft in het centrum een medaillon met in het 
midden een verzilverde wereldbol met daarop in verguldreliëf de landkaart van 
Koeweit. De wereldbol, met bovenaan een kroon, is omgeven door een lauwerkrans. 
Het medaillon is bovenaan verbonden met een palmboom en twee gekruiste sabels. 
Onderaan het medaillon op een ovaal plaatje staat een Arabische tekst en daaronder 
een Engelse tekst: “LIBERATION OF KUWAIT”. Het geheel is geplaatst op verzil-
verde stralenbundel met 22 stralen. De keerzijde is blanco. Het juweel is 50 mm 
hoog en heeft een breedte van 45 mm. Het lint, dat een breedte heeft van 36 mm, is 
in het midden groen en is links en rechts omgeven door een rode, zwarte en witte 
streep en symboliseert de nationale vlag van Koeweit sinds 1961. De kleuren van de 
vlag staan voor de volgende symbolen: zwart (slagvelden), groen (graslanden), wit 
(wapenfeiten) en rood (gedrenkt in het bloed van onze vijanden). 
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50ste  verjaardag Belgische Koninklijke Marine 

Tot slot vertelde oppermeester Spiessens ons dat in 1996 de Marine de 50ste verjaar-
dag vierde van haar wettelijke erkenning. Het is de eerste keer dat de Belgische 
Marine deze leeftijdskaap overschrijdt. Onder andere benamingen voer ze echter al 
veel vroeger in onze territoriale wateren. 

De Koninklijke Marine werd gesticht in 1831. In de loop van onze nationale ge-
schiedenis heeft zij meerdere “gedaanten” gekend: 
• Korps der Zeelieden en Torpedisten van 1917 tot 1927 
• Het Marinekorps van 1939 tot 1940 
• De Belgische Sectie van de “Royal Navy” van 1941 tot 1946 
• De Zeemacht van 1946 tot 1996 

 
De witte vlag met het 
driekleurig St.-Andrieskruis 
werd in 1950 de officiële 
vlag van de Zeemacht. 
 
 
Op de foto de A958 ZENO-
BE GRAMME (zeiloplei-
dingsschip). Werd gebouwd 
op de Boelwerf te Temse en 
in 1962 in dienst genomen. 
Bestudeert in het bijzonder 
het zeemilieu met betrekking 
tot de mijnenoorlog en de 
onderzeebootbestrijding. 
 
In 1975 kwamen de eerste 
vrouwen “DAMARS” (Da-
mes de la Marine of Marine-
dames) in dienst bij de Zee-
macht en de oude benaming 
“Zeemacht / Force Navale” 
werd op 20 juli 1996 vervan-
gen door “Marine”. 
 
De Koninklijke Marine liet 
ter gelegenheid van deze 
viering een penning vervaar-
digen in tin bij de tingieterij 

“Les étains des Potstainiers Hutois SA” te Huy. 

Beschrijving 
De penning heeft een diameter van 37 mm en een gehalte van 94 % tin en is 
loodvrij. 
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Op de voorzijde staat in het midden, van boven naar onder, het jaartal 1996, het 
wapenschild van de Marine met bovenaan een kroon, vervolgens twee gekruiste 
kanonnen, een anker en het jaartal 1831. Links langs de rand staat de naam Marine 
Royale Belge met een lijntje onder Royale en rechts, op twee lijnen, de naam Bel-
gische Koninklijke Marine. 

Op de keerzijde staat in het midden, van boven naar onder, het jaartal 1996, het 
wapenschild van de Marine met bovenaan een kroon, vervolgens twee gekruiste 
kanonnen, een anker en het jaartal 1946. Links langs de rand staat de naam Bel-
gische Zeemacht en rechts Force Navale Belge. De twee jaartallen verwijzen naar 50 
jaar Belgische Zeemacht. 

—————————— 
Wij danken onze vriend Auguste voor zijn sympathieke medewerking aan dit artikel. 
Hij is nu al tien jaar met pensioen en hij heeft ook een huisgezin met drie kinderen 
waarvan er twee eveneens bij de Belgische Marine dienen, zijn zoon Alain en zijn 
dochter Dominique. Wij wensen oppermeester Auguste Spiessens nog vele geluk-
kige jaren toe samen met zijn lieve echtgenote en zijn familie. 
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