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“Een veilige
ligplaats
werd
gezocht. Bombardementen werden
het meest gevreesd. We kwamen
in een kanaal bij de haven. En
als de Fransen de sasdeuren
met ijzeren kettingen geblok
keerd hadden, zaten we goed en
wel vast. Belgische vaartuigen
lagen zij aan zij. We raakten
bevriend met de Nieuwpoortse
reder Georges Desaeyer en zijn
gezin. Dan maar afvragen wat
ons de toekomst zou bezorgen.
De Duitsers afwachten. We ver
langden naar huis.”
Als de Fransen tenslotte kapi
tuleerden,
moesten
de
goede
wil
van de Duitse
bezetter
verhoopt worden.
Na verloop
van tijd zouden bij de Kriegs—
kommadant eindelijk de nodige
documenten bekomen worden om
naar Zeebrugge terug te varen.
Onze Sea Guil was, zonder
grote averij, nog zeevaardig.
De terugvaart
langs de kust
werd aangevangen. Na vele da
gen, nu en dan een oponthoud,
werden we ter hoogte van Berck
Plage door de Kriegsmarine te
gengehouden.
Ze
leidden
ons
naar een inham, waar enkele
verlaten vaartuigen lagen. En
we kregen te horen dat we wel
verder mochten,
maar
zonder
onze boot. Het was te voet dat
we de weg naar het nog verre
Knokke insloegen. Af en toe
..~
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konden we op een Duits legervoertuig uitblazen en kilome
ters winnen. Vuil en ongescho
ren bereikten we tenslotte ‘t
Zoekte.
Het
was
zo’n
drie
maanden nadat we in mei 1940
van wal staken. Bij de familie
had men reeds het ergste ge
vreesd. En het was een grote
opluchting als we daar opdoken
na
de
avontuurlijke
tocht.
Onze boot zouden we wellicht
nimmer meer terugzien.”
Tijdens de winter van 1941 be
sloten Joseph Monteville
en
Louis Stockx toch maar op zoek
te gaan naar hun Sea Guli. Ze
hadden daartoe de nodige doku
menten ondergetekend gekregen
door generaal von Falkenhau
sen,
Duitse
opperbevelhebber
voor België
en
Noord-Frank
rijk.
Dan recht
naar
Berck
Plage, waar ze hun vaartuig
zouden ontdekken. De Zeemeeuw
had dienst gedaan als schiet
schijf en was tijdens oefenin
gen zoveel als vernield. Niet
meer zeevaardig.
Dit vastge
steld, kwam de belofte dat de
eigenaars vergoed zouden wor
den. Wonder boven wonder, er
werd nog een flinke som beko
men. Gebleven ter herinnering
aan de Sea Guli is de prent
kaart uit de jaren ‘30.
Anck~ D’hon.L

Een Knoks figuur verdwenen:
Met leedwezen dienen we (leze week
melding te maken you het tragisch
overlijden van reder Ludovicus Stockx,
WOflCfl(lC te Knokke, A inerikapad, 8 en
geboren in het jaar 1894 ,op 5 Mei.
Tengevolge van een inisStal) is Louis
Stockx in het water terechtgekomen,
toen hij aan boord van zijn vaartuig
Z. 482 wilde gaan. Hij kon echter tij—
dig gered worden, doch tengevolge van
de ontroering, was Stockx zodanig ge
schokt, dat hij naderhand overleed.
M ~t oni mc ring vernam Zeebru gge en
Kuiokkc het ovcrlij(len van Liuis, die
algemeen gekend was onder (le typi—
~clie benaming ~ Kruutje
Aan het leven van « Kruutje » zou
mcii een gans bo~.kdeel küiincn wijden.
We vertellen enkele grepeh~ ui.t het le—
ven va ii (leze aloingekcndc volksfi~uur,
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ZULKE VAJ)ER, ZULKE ZOON
De familie Stockx was werkelijk eeti
ccli te, V loo mse fa iii iiie. Vader S t ock x
st oud (test ij(IS op liet St1’flhl(l niet, paar—
(1 Cli, t IJ(l diS het. ~‘oI Ie ZOIflCI’SCI ZOefl.
‘I’ij(ICIIS (le Winter gi iig hij paling van
gen in dc vaarten en legde hij haken
o~ liet sI rond. En ~ Kruutje » stond
steeds naast Zijn vader, leerde cii ZOU
later (Ie lessen Van zijn vader indach
lig zijn.
1 ngeval van st orin, liepen va(ler en
~oon. liet. strand af, op zoek naar aan
gespoelde voorwerpen.
~ra(Ic.r St ockx 110(1 desi ijds een voor—
In ig, samen met een o n(lcrc persoon
(lit vaartuig ~V0S gedoopt uiaar (Ie
mia in « Pet rus en Paulus ».
Tengevolge van een ruzie w’er(l « Pe—
trus en Paulns » flhj(1(lCfl(IOO1’ gczaogtL
ene kreeg PctrLls, (le andere. Paulus...

En elke helft van het vaartuig tieed
(lielist als aar(lappelherg—
plaats...
vervolgens

« Kruu Lie » groeide (1(15 werkelijk op
het strand op cii als kleine jongeli
stak hij reeds « trog >~ naar zee, waar
mede hij hij laag water in de « kil—
‘len » vaar(le.
Op 16—jonge leeftijd, maakte Kru tilje
rec(ls zeil’ een platte boot. Toeti hij 19
jaar 011(1 WaS, kocht zijn vader voor
.
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Rruutje is niet meer..1
•

1

h~ni een Oostendse open boot, om (le
strandvisseni.j te bed rijven.
EEN BEWOGEN LEVEN
lii 1914 trok « Kruutje »01) als vrij
williger. Hij stond bekend om zijn
doodsverachting, hetgeen niet belette
(lat hij tijdens (le bombardementen pa
ling ving... Hij was een berucht strijder,
weigerde ooit een gasmnasker op te zet—
teti.
Kru utje was (le eerste Knokkenaar,
(Ii ë te Pil g 11001~ Ii iii s kwa III fl0 (le (1.01’—
log... op het paard va ii CCII I)it i t~ of—
ficiei’ ,die hij aan een boom had vast—
gebouidem..
Te 11 Ciii (le 110 (le oorlog CC ii 011(1 er
vaartuig te kunnen kopen, ging Kmuut—
je iii het « schutsiwst » (ccii voormalig
l)nits kamnp te Knokke) kanonnen af
branden, om
als oud ijzer te verko—
l)C ii.
Na(Ierha 11(1 kocht hij een open vaar
tuig (8 P.K.), SO1I1C1I met .Jozef Moti—
tev iiie, iiie t w fe Ii ij ja mcii la lig CCI1 011—
afsclwi~Icli.jk kopj)dl vorin(le. ‘l’ij(ICflS (le
ZOifler omlerna in hij plezierrci zen iiiet
de toeristen, en ‘S Winters trok liii op
garnool— Cli sprot ~‘a ngst. Ook S 1011(1 hi,j
iii VOo 1’ CC ii regel 1110 t g Vd I’V ( )C1’ ‘VO II
l110~(~lZaa(1 van d~ .Jlelgisciw kust naar
‘

Ncdci’la 11(1.
‘I’oen (Ie t ~veedCi wereldoorlog uit.—
l)I’a k, ‘vi utcii t te lii .j Sa Uien 11W t i\l (III te—
ville, zijii ZOOhl Cii a~dci’e 1)t’I’s0h1~’h1 11001’
F’ma uikrijk.
• Hij 1)00(1 zich uiict zijn voort uiig 0011
(11fl 11001’ Eii gein m1 te ev~icuiercn, maar
zi.jn schip werd afgekeurd...
ii poogde hij terug- 110011 België
te koiiicii niet zijn vaart nig, (beu hij
In OCS t 1w t na veel wede rwa ard i ghed en
iii Frankrijk ocht.cnla (en : gejiii t na ii—
lecr(1, gehonibardëerd en deels ver—
bra 11(1.
Ti,j(1eI’LS (Ie oorlog t rok !(1’ul tut.jc weer
(~P sprot— cii h~ii’in’~vangst tot’ hij ten
slot te zijn levenSdroolfl bereikte : in
1943 en 1944 1(011. hi.j op ecn, gro~tcr
•

vaartuig varen.

Na 1944 kocht lii.j nogmaals ccii voor—
tuig ; en 5C(ICI’tiell was hij regc’linat ig
te Zeebrugge.
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***

Louis Stockx en zoon Ro—
bert met een bijzondere
vangst der jaren ‘30:
een aarden kruik
en een been
(van een mammoet?)
***

eweken was. Qnmiddellfjk deed
e bemanning het nodige om hun
stuurman uit zijn netelige positie
te redden, waarin zij ten volle
slaagden. Het moet zijn dat de
drenkeling zich toch niet al te
lekker gevoelde, want hij vroeg om
dokterShUlP. De dichtbij wonende
Dr. Arts werd opgebeld en was
aanstonds ter plaatse, en terwijl
aan de ongelukkige de eerste zor
gen werden toegediend, gaf hij de
geest, hetzij een tiental minuten
na de val Het lijk werd naar het
dodenhuis)e overgebracht.
Spoedig deed deze droeve mate

***

Nelly Stockx, dochter van
Kru

•

woont steeds in

‘t Zoekte,

maar nu h~t

Amerikapad
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de ronde en niet alleen in de Zee
brugse vissersmiddens heerste er
grote verslagenheft~, maar ook te
Knokkê was men ten zeerste onder
de Indruk, alwaar « Krugtie » een
zeer sympathiek figuur was en een
van de laatste voikstypen van het
oude Zoute, die trouw gebleven
was aan de zee en zich van het
mondaine gedoe der badplaats
niets aantrok.
Ludovicus Stockx, echtgenoot
van Elodie Waeghe, werd geboren
te Knokke op 31 Mei 1894 e~ was
eigenaar van de ~jssersvaartuigefl
Z. 482 en da Z. 460.

