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Voorwoord door de Voorzitter
Beste Leden, vrienden en sympathisanten
Langs ons tijdschrift “De Klaroen” om wens ik allen een aangename, prachtige en zonovergotene
vakantie aan onze Vlaamse kust of om het even waar in het buitenland toe. Pluk de dag zoals die zich
aanbiedt en geniet met volle teugen van ieder moment.
We laten de maanden juni, juli en augustus voorlopig aan zijn trekken komen en dit zonder
ledenvergaderingen, maar wel met onze traditionele etentjes( zie lijst)
Onze maandelijkse ledenvergaderingen verlopen steeds in een uiterst vriendelijke en ontspannen
sfeer en zijn doorgaans nog leerrijk op de koop toe.
Nochtans, het leden aantal daalt echter in alle verenigingen, grotendeels door sterfgevallen en het
een dagje ouder worden van allen, met de daaraan verbonden moeite om soms tegenwoordig te zijn
op de ledenvergaderingen.
Daarom rekenen wij op de welwillende en ijverige medewerking van allen, om propaganda te maken,
zodat naast onze reeds aangesloten leden, ook kandidaat nieuwe leden er interesse voor krijgen.
We bedoelen daarmee niet alleen de gepensioneerde onderofficieren die nog niet toetraden, doch
ook onderofficieren van het actief kader, die binnen een afzienbare tijd de krijgsmacht verlaten. Al
deze mensen moeten we kunnen motiveren en hun aansluiting trachten te bewerkstelligen bij onze
Koninklijke Maatschappij der ex-onderofficieren van de krijgsmacht. Alleen op deze wijze blijft het
leden aantal constant en/of toenemen. “ ONZE DANK HIERVOOR”.
Tenslotte wil ik dit voorwoordje besluiten met onze leden in deze jachtige moderne tijd, de nodige rust
en vooral een goede gezondheid toe te wensen.
Tot op 10 september
Uw voorzitter
LEDENVERGADERING VAN 12 MAART 2009.
83 leden waren komen opdagen voor de statutaire vergadering.
De voorzitter opende de vergadering met een welkomstwoord en vroeg dan één minuut
stilte voor onze overleden leden.
De secretaris begon met het voorlezen van het jaarverslag 2008. Dan was het woord aan
de penningmeester die een overzicht gaf van de financiële toestand. Ons lid Roger Claeys,
controleur van de boekhouding 2008, gaf ontlasting van de boekhouding met bijzondere
felicitaties voor de penningmeester Pierre Kimpe. Tijd voor de herverkiezing van een
gedeelte van het bestuur. Daar er geen tegenkandidaten waren werden de bestuursleden
Eddy Coenye, Raymon Van Loocke, John Verpoucke en Jacques Somers met handgeklap
herkozen.
Er werd nu een film getoond over Oostende kort voor de oorlog - gedurende de oorlog en
erna de wederopbouw met aansluitend de overstroming in 1953.
Daarna werden alle tegenwoordige leden getrakteerd met een wafel die werd aangeboden
door het bestuur. Intussen werden de loten voor de tombola verkocht. Na de koffiepauze
en nog enkele opmerkingen door de voorzitter werd de tombola gehouden.
Rond 17.10 uur was dan ook het einde van de vergadering aangebroken en kon iedereen
tijdig huiswaarts keren.

-3LEDENVERGADERING VAN 09 APRIL 2009.
73 leden waren komen opdagen voor deze ledenvergadering. De voorzitter opende de
vergadering met iedereen welkom te heten en vroeg vervolgens een minuut stilte voor
de overleden leden. De secretaris stelde vervolgens de sprekers van de dag voor namelijk dhr. Dewulf Roger en dhr. Hertecan. Beide vertegenwoordigen de Belgian
Aerospace. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de spreekbeurt zou gaan over de
luchtvaart. Het was dhr. Hertecan die het woord zou voeren. Hij begon met zichzelf
voor te stellen. Hij is gewezen luchtmachtofficier sinds 1966 en beëindigde de militaire
loopbaan in 1992 bij de aankoopdienst SGA/SKE. Is voor het ogenblik bestuurder VJPP
(Vereniging Journalisten Periodieke Pers). De spreekbeurt zou gaan over het ontstaan
van de (militaire) luchtvaart in België.
De geschiedenis begon met de legende van Daedalus
en Icarus op het eiland Minos. Eerste schetsen
waren van Leonard Da Vinci. Hij tekende een
vliegapparaat met aandrijving door armen en
benen. 17e eeuw was het begin met ideeën over een
luchtschip en een zeilbootje met de Maagdenburgse
bollen. Nadien kwam de
ballonvaart met een
eerste vlucht in 1783 met de "Montgolfière".
Daedalus en Icarus
Vervolgens begon men met zweefvliegen en
intussen was er een zoektocht naar een geschikte motor. Fransen en Duitsers werkten
aan een benzinemotor. Dan was er terug de ballonvaart met hete lucht en gas,
ontworpen door Ferdinand Graf von Zeppelin en A.Santos-Dumont. De grote
doorbraak kwam er door de gebroeders Orville en Wilbur Wright. Vooral Wilbur was
de uitvinder van het eerste vliegtuig de "Flyer I" die vloog 36,6m in 12' en dit in de
duinen van Kill Devils Hills (North Carolina).
Vanaf dit ogenblik ging het in stijgende lijn wat betreft de luchtvaart. In de eerste
wereldoorlog gebruikte men nog zeer veel de zeppelins en de ballonnen maar ook de
vliegtuigen deden hun opmars.
Vooral in Vlaanderen deden vele firma’s
een duitje in het zakje en ook de bouw van
vliegvelden was enorm. Het vliegveld van
Kiewit is het oudste vliegveld in België
sedert 1909 en is nog steeds operationeel.
Heel wat bekende piloten werden opgeleid
zoals J. Olieslagers en W. Coppens maar
ook in het buitenland waren er beruchte
piloten zoals Von Richthofen.
Daarmede was dan ook het einde van deze
boeiende spreekbeurt aangebroken. Na
het beantwoorden van enkele vragen en het in ontvangst nemen van het gebruikelijk
geschenk werd dan met een applaus afscheid genomen van de sprekers. Tijd voor de
koffie en de verkoop van de tombolabiljetten. De tombola liep zoals altijd heel vlot en
rond 17.10 hrs. kon iedereen tijdig huiswaarts keren.

4LEDENVERGADERING VAN 14 MEI 2009.
Ondanks dat vele leden hadden gezegd niet aanwezig te kunnen zijn op deze
vergadering waren er toch 59 leden tegenwoordig. Door de afwezigheid van de
voorzitter nam de secretaris het woord om iedereen welkom te heten en vroeg
dan ook één minuut stilte voor de overleden leden.
De spreekster van de dag werd dan voorgesteld het was niet Nancy Bourgoignie
zoals gemeld in de Klaroen maar wel Nancy Fockedey, van het VLIZ (Vlaams
Instituut voor de Zee).
Zij had beloofd vandaag een quiz te houden over onze kennis met alles wat
betrekking had met de zee. Door een klein misverstand had zij deze quiz
voorbereid op twee uur, zodat ze wel verplicht was om deze in te korten op een
uur.
Het werd een boeiende namiddag daar de vragen steeds werden uitgelegd aan de
hand van filmbeelden. Volgens de spreekster was het resultaat van onze leden
zeer goed in vergelijking dat zij deed met andere resultaten die reeds werden
afgenomen met dezelfde vragen. Spijtig dat we niet alle filmbeelden konden
bekijken maar toch was het voor de leden een goede test om onze kennis van de
zee te vergelijken met de werkelijkheid.
Al bij al was het een geslaagde spreekbeurt waarbij Nancy dan ook met in
ontvangst nemen van een klein geschenk afscheid nam van ons met een groot
applaus.
Tijd voor de koffie en de verkoop van de tombolabiljetten, door de afwezigheid
van sommige bestuursleden werd de tombola geleid door J. Somers en zijn dame
vergezeld door mevrouw Kimpe verkochten dan de biljetten. Deze tombola
verliep dan ook zeer goed zodanig dat rond 17.00 uur iedereen huiswaarts kon
keren.
Iedereen kan nu volop genieten van de vakantie met veel zon en veel vreugde en
dat we dan ook iedereen terug mogen begroeten voor de volgende
ledenvergadering op 10 september 2009.

De quiz resultaten
De spreekster, Nancy Fockedey, stuurde ons het hierna volgende bericht
Na het bekijken van de 31 formulieren die we konden recupereren (van de 55
deelnemers), blijkt dat de groep gemiddeld 10/14 behaalde (73%)
De scores lagen tussen 4/14 en 14/14 (eentje had ze allemaal juist). De meeste mensen
haalden 10 a 12/14. Zeker een goed resultaat dus!
Vriendelijke groeten, Nancy
Nancy Fockedey
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Canadees herdenkingsmemoriaal
op de Visserskaai
Op 14 februari 1945 vond in de voorhaven van
Oostende, achter het station, een ontploffing plaats die
tientallen Canadese en Britse soldaten het leven kostte.
Oostende was toen al een halfjaar bevrijd, maar
Canadese en Britse troepen waren nog altijd actief, o. a.
in de haven.
Over de precieze omstandigheden is vrij weinig bekend.
Eerder op de dag hadden de Canadese soldaten brandstof
overgeladen uit de schepen. Wellicht was een deel van
die brandstof op het water terechtgekomen, heeft dit
vuur gevat en zich razendsnel verspreid. De brand ging
gepaard met diverse ontploffingen. 5 Canadese (van de
29th Canadian Motor Torpedo Boat Flottila) en 7 Britse
motortorpedoboten werden volledig vernield. 26
Canadezen en 36 Britten verloren het leven. De schade
aan pieren en staketsels van de carferrykaai en in de
voorhaven was groot. 21 met naam gekende slachtoffers
- 18 Britten en 3 Canadezen - liggen in Oostende begraven, 3 Canadezen werden later overgebracht
naar Adegem.
Om de slachtoffers van die ramp te herdenken, heeft de Royal Canadian Navy Association aan
Oostende de toestemming gevraagd om een monument te plaatsen bij de plaats van de ramp. Het
Stadsbestuur is graag op dit verzoek ingegaan, als blijk van respect en erkentelijkheid voor de soldaten
die de stad hadden bevrijd maar hier hun leven verloren. Het monument werd op donderdag 8 mei
2003 onthuld in aanwezigheid van o.a. familieleden en strijdmakkers van de slachtoffers, de
gouverneur van West-Vlaanderen, een delegatie van het Stadsbestuur en diverse hoogwaardigheidsbekleders uit België, Canada en Groot-Brittannië.

Oorlogssites en -memorialen in Oostende
Dit nieuwe Canadese monument is uiteraard niet het enige dat verwijst naar de oorlog(en). In
Oostende bevinden zich onder meer ook nog deze oorlogssites, -monumenten en memorialen:
Atlantikwall

Batterijen De Halve Maan en Hundius

Begraafplaats Nieuwpoortsesteenweg
Fort Napoleon
Monument Montgornery
Monument Vindictive

Begraafplaats Stuiverstraat
Monument Gesneuvelden 3de en 23ste Linieregiment
Monument van de oorlogsslachtoffers
Monument Vuurkruisen

Mortierbunker en Veldbatterij Stene
Gedenkplaat Royal Navy Section Belge
Gedenkteken voor oorlogsvrijwilligers

Zeeliedenmonument
Gedenkplaat Bootsman Jonsen
Herdenkingsplaat 'Raid op Walcheren’

Gedenkplaat Oorlog 1940-45 –Leden Politiekorps

:
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Agenda
Activiteiten in het jaar 2009 en 2010 van de Koninklijke Maatschappij der
Ex-Onderofficieren van de Krijgsmacht Afdeling
Oostende
1. Ledenvergaderingen.
De Ex-Onderofficieren van de Afdeling Oostende, vergaderen op de tweede of derde
donderdag van de maand, uitgezonderd juni, juli en augustus om 14.30 uur. De bijeenkomsten
gaan door in ons lokaal gelegen in het Maria-Hendrikapark "Het Koninginnehof". Wie het
moeilijk heeft om naar de vergadering te komen laat dat weten aan een der bestuursleden, die
voor een gepaste oplossing zullen trachten te zorgen.
-

Donderdag 10 september 2009.
verwelkoming door de voorzitter
verslag en mededelingen
Spreekbeurt Mollet Laurent crimoloog over veiligheid en verslaving
koffietafel en tombola

-

Donderdag 08 oktober 2009
verwelkoming door de voorzitter
verslag en mededelingen
onderwerp : Compostella door ons lid Roland Debrabander
koffietafel en tombola

-

Donderdag 12 november 2009
verwelkoming door de voorzitter
verslag en mededelingen
onderwerp zal later worden medegedeeld
koffietafel en tombola

-

Donderdag 10 december 2009
verwelkoming door de voorzitter
verslag en mededelingen
onderwerp zal later worden medegedeeld
koffietafel en tombola

-

Donderdag 14 januari 2010
verwelkoming door de voorzitter
verslag en mededelingen
Nieuwjaarsreceptie met snacks, dans en animatie
Speciale tombola

-

Donderdag 11 februari 2010
verwelkoming door de voorzitter
verslag en mededelingen
onderwerp zal later worden medegedeeld
koffietafel en tombola

-72. Etentjes in het Koninginnehof.
Vanaf nu gaan de etentjes door in de grote zaal van het "Koninginnehof". Er wordt enkel nog de
dagschotel of een menu van de kaart geserveerd. Voorinschrijving bij . Andre BAROEN is niet
meer noodzakelijk.
Na het eetmaal blijft nog steeds de mogelijkheid om te kaarten of deel te nemen aan het bingospel. Leden worden gevraagd om zoveel mogelijk deel te nemen aan deze
ontspanningsnamiddagen.
Datums van de etentjes
2009.
20 juli - 10 augustus - 31augustus - 21 september – 12 oktober - 09 november 30 november - 14 december
3. Planning
2009
A Ledenvergaderingen.
10 september - 08 oktober - 12 november - 10 december
B Bestuursvergaderingen.
02 september - 07 oktober - 04 november - 02 december

2010.
A Ledenvergaderingen
14 januari – 11 februari – 11 maart – 15 april – 20 mei – 09 september – 14 oktober
– 04 november – 09 december
B Bestuursvergaderingen.
06 januari – 03 februari – 03 maart – 07 april – 05 mei – 02 jun – 0 1 september
-06 oktober – 03 november – 01 december

4. Koningsdag
Zaterdag 14 november 2009

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
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Dagreis naar Leopoldsburg… Op dinsdag 22 sept 2009
Opstapplaatsen:NR 1 Oostende visserijschool J.Bauwens
NR 2 Brugge E40 afrit Loppem.
Dagindeling :
0700 Vertrek aan opstapplaats NR 1
0715 Vertrek aan opstapplaats NR 2
1000 Aankomst Leopoldsburg : Naar gelang de weersomstandigheden:
Binnen de omheining van het museum :wij plaatsen U terug in de
verschrikkelijke tijd die de Politieke gevangenen hier beleefden . Open
lucht
museum:
een
wandeling
langs
artilleriestukken,tanks,
pantservoertuigen enz…
1200 Middagmaal: Gamellen maaltijd zoals duizenden soldaten U voordeden . dat
doe je uiteraard in een echte refter troep met de maaltijden van toen maar
aangepast aan ……..
1400 Bezoek aan de waarnemingsbaan : afspeuren door gebruik te maken van
hulpmiddelen op de waarnemingsbaan.
Bezoek aan een voormalige gerestaureerde militaire kapel.
De bunker: U beleeft een gesimuleerd bombardement door middel van een
licht en klankspel in de originele bunker.
1600 Tussendoortje : Koffie en taart (voor de echte: kampse borrel dit
op eigen kosten)
Nog even nakaarten in de cafetaria met nodige uitleg
1645 Vertrek richting Brugge -OOSTENDE
Deelname in de kosten : 32,00 euro
Inbegrepen: Autobus –drinkgeld chauffeur –middagmaal -tussendoortje
Museum. Gidsen
Dranken bij middagmaal zelf te betalen
Uiterste datum van inschrijving …10 Sept 2009 of tot volledige bezetting
van de bus.
Aantal plaatsen 50

Er zijn nog 7 plaatsen beschikbaar

De betaling moet op de rekening van de penningmeester toekomen uiterlijk
op 10 sept.2009 ……………….,de datum van de storting is het enige
beslissende criteria bij overboeking ,inschrijving en betaling bij de
penningmeester.
Gelieve tevens uw opstapplaats te vermelden bij de betaling
MR KIMPE PIERRE.
J.PEURQUAETSTRAAT 18 8400
OOSTENDE
Rekn° 000-0146912-54 inschrijving is slechts geldig na storting

-908 MAR 09 : Feest van de Ex-Onderofficieren van Rijsel (Lille).
UNION NATIONALE DES SOUS-OFFICIERS EN RETRAITE (UDSOR) LILLE.
Met 6 zijn we op 08 MAR naar het feest van de gewezen onderofficieren van de
Franse strijdkrachten geweest.
Vertrokken uit Oostende met de trein naar Kortrijk, zijn Claude De Pil en echtgenote
Jeanine, opgestapt in Torhout. Claude is, voor wie het niet weet, een exonderofficier van het Franse leger. Voor hem was het een bezoek aan de gewezen
collega's.
We kwamen toe in Lille om 10.45u en twee vriendelijke dames, met Belgisch
vlaggetje in de hand, stonden ons op te wachten. Het waren de echtgenoten van de
uittredende en de nieuwe voorzitters. Met hun wagens waren we reeds om 11.00 u
in de Kazerne General Frère. De feestelijkheden gingen door in de "Cercle Mixte de
Lille", de mess van de officieren en onderofficieren van het garnizoen.
Vooraf de statutaire vergadering. Een kolonel gaf uitleg omtrent de huidige
tendensen bij de Franse strijdkrachten, zowat dezelfde als bij ons. Daarna volgde de
uitreiking van eretekens en het glaasje van de vriendschap.
Brussel en Kortrijk waren ook aanwezig zodat we met 17 Belgen onze federatie
vertegenwoordigden.
Aan tafel was het gezellig en het menu was zeer goed. Hoofdschotel was “Couscous
Royal"(!). Muziek, verzorgd door "Lilly" was er ook bij. Bij de dans lieten de Belgen,
zoals steeds, zich niet onbetuigd.
Spijtig genoeg was het
afgelopen om 17.00u,
wegens personeelsproblemen.
Het afscheid was zeer
hartelijk en met menig
"tot weerziens in Oostende" werden we terug
naar "Lille Flandres"
gevoerd. Om 19.45u
waren we in onze stad
aan zee.
Raymond Van Loocke

-o-o-o-o-o-o-o-
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GEBOUWEN MET 612 BEDDEN VERRIJZEN OP VROEGERE TERREINEN VG

Nieuw AZ Damiaan tegen 2012
In het AZ Damiaan zijn de werken gestart
voor het nieuwe ziekenhuis op de vroegere
voetbaltreinen van VG Oostende. Er komen
615 bedden en de vloeroppervlakte
bedraagt 54.000 m2. De kostprijs wordt
geraamd op 200 miljoen euro. Het is de
bedoeling om het nieuwe gebouw in 2012 in
gebruik te nemen. Het huidige ziekenhuis
wordt afgebroken
Er komen
blokken.

vier

volledig

nieuwe

PAUL BRUNEEL
Algemeen directeur Peter Verhulst, logistiek directeur Patrick Lanssens en stafmedewerker
Willy Sibiet kijken uit naar 2012, want dan is de grote verhuis gepland en worden de deuren
van het gloednieuwe ziekenhuis geopend. Volgens hen moet het nieuwe ziekenhuis een
verbetering worden voor zowel de patiënten als de werknemers en artsen.
In AZ Damiaan worden jaarlijks 15.000 patiënten opgenomen, worden 21.000 mensen
behandeld op de spoedgevallendienst en komen bijna 10.000 mensen voor de
daghospitalisatie. Zij worden geholpen door 1.250 werknemers en tachtig artsen. De
beslissing alles te centraliseren werd al genomen in 1999. Er komen vier volledig nieuwe blokken. Enkel één blok aan de Konterdamkaai wordt gerenoveerd. De bouw van een
parkeergebouw op het huidige parkeerterrein aan de Gouwelozestraat is gestart. Tegen juni
zal dit klaar zijn. Het parkeergebouw telt drie bouwlagen, goed voor in totaal 323 wagens.
Er komt later nog een tweede parkeergebouw, bedoeld als personeelsparking. Gelijklopend
met de bouw van het parkeergebouw startten ook de werken voor het
nieuwbouwziekenhuis.
Integreren in omgeving
«Aan de kant van de Gouwelozestraat zal het gebouw vier en vijf verdiepingen tellen en aan
de Konterdamkaai zijn er drie verdiepingen. Het ziekenhuis zal goed geïntegreerd
worden in de groene omgeving van ’t Bosje (Maria-Hendrikapark, nvdr)», aldus Patrick
Lanssens. In de eerste vleugel komen de spoedgevallen, intensieve zorgen en operatiezalen,
in de tweede vleugel komt de materniteiten de verpleegafdelingen, in blok drie is het onthaal
en op de verdiepingen de raadplegingen en in blok vier is de medische beeldvorming en
verpleegafdelingen. In de te renoveren blok vijf komen palliatieve zorgen en dialyse. Nadat alle en iedereen verhuisd is, wordt het huidige H.Hartziekenhuis afgebroken en gaan de
terreinen terug naar de erfgoedgever.
«Wij willen een goede communicatie onderhouden met de buurt en de patiënten», zegt
Peter Verhulst. «Er is een bouwkrant die geregeld verschijnt, we plannen ook werfbezoeken
en bewonersvergaderingen. We hebben ook een mailadres en de buurtbewoners hebben
signaalkaarten om ons te contacteren. De evolutie van de werken is ook te volgen via de
website www.azdamiaan.be. De toegang tot de bouwwerf verloopt maximaal via de Konterdamkaai waardoor de Gouwelozestraat weinig hinder zal ondervinden.»
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De Moeilijke start van de Koninklijke Marine (1830-1834)
In september 1830 liep de revolutie op haar laatste benen, België is onafhankelijk,
de Belgen dringen de Nederlanders met veel inzet terug tot aan de huidige grens.
Deze laatsten trekken zich terug in de laatste twee fel verdedigde bolwerken:
Antwerpen en Maastricht. Daarenboven bevindt zich op de Schelde nog steeds een
machtig Nederlands eskader, dat de toegang tot onze kust afsluit en elke
handelsactiviteit belemmert. Bovendien bezit België geen enkel schip meer:
Nederland had immers de volledige vloot van de Nederlanden opgeëist, hoewel die
op de kosten van beide landsgedeelten gebouwd was. Men moest dringend
reageren, te meer daar Antwerpen gebombardeerd werd door onze broeders uit het
Noorden die zich in de citadel hadden
teruggetrokken.
Op 15 januari 1831 stelde het jonge Congres voor
250.000 florijnen te besteden aan de oprichting
van een nationale marine. Dit bescheiden budget
werd voor een deel gebruikt voor de constructie
van twee brigantijnen, elk met vier kanonnen van
24 en twee korte scheepskanonnen van 36, die
zouden gebruikt worden voor de verdediging van
de kust en de binnenwateren. De eerste schepen
(25m lang en 6 m breed) worden Congres en Les
Quatre Journées gedoopt. Ze werd gebouwd op de
scheepswerf van Boom, onder leiding van J.FIeuryDuray, Luitenant - Kolonel van de Burgerwacht.
In juni 1831 beslist regent Surlet de Chokier vier tweemasters - kanonneerboten te
bouwen, elk met vier kanonnen van 24.
De Hollanders waren de plotse ontwikkeling van onze nationale marine niet gunstig
gezind en beslisten zich meester te maken van de twee brigantijnen die te Boom
lagen. De twee stemmers onder bevel van Kapitein Koopman worden van op de
oevers onder vuur genomen. Als vergelding neemt de Bataafse Kapitein te
Rupelmonde vier vaartuigen van de Belgische koopvaardijvloot in beslag. De
Hollandse pers kraait victorie en verkondigt dat de Belgische vloot is buitgemaakt.
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onderspit delven. Inderdaad, de eerste
twee kanonneerboten en de nieuwe,
bijna afgewerkte brigantijnen zijn een
droevig lot beschoren. Ze zijn slecht
gebouwd en slecht bewapend en zullen
nooit goede diensten bewijzen. De start
is dus weinig hoopgevend. De rekrutering
van zeelui blijft erg moeilijk. De minister
van Oorlog denkt er weliswaar aan een
speciaal korps op te richten dat uit twee
compagnieën van 100 zeelui zou bestaan.
Maar in de praktijk leidt het project slechts tot de aanwerving van enkele tientallen
mannen te Antwerpen. Uiteindelijk bepaalt een besluit van 27 april 1832 dat te
Antwerpen een Compagnie Zeelui moet worden gevormd van 119 mannen,
officieren inbegrepen. Kapitein-luitenant ter Zee Schockeel krijgt het commando
over onze eerste vloot. Maar wat kan hij beginnen tegen de Nederlandse eskaders,
die met hun 2218 kanonnen heer en meester zijn ter zee?
Om een einde te maken aan de aanwezigheid van de Bataven in Antwerpen, besliste
Koning Leopold l in die periode het leger in te schakelen om de Nederlanders terug
te dringen tot in hun geliefde polders. Frankrijk en GrootBrittannië zijn verrast en vrezen dat het conflict zich zal
uitbreiden tot geheel Europa. Ze eisen dan ook een
vredelievende oplossing en manen België en Nederland aan
voor 2 november 1832 de gebieden te ontruimen die hen
niet zijn toegekend door het Congres van Wenen in 1815.
België aanvaardt het voorstel, maar onze vijanden weigeren
categorisch met als gevolg dat een Frans leger naar België
gestuurd wordt. Ons leger moet ermee tevreden zijn, deze
operaties louter als toeschouwer bij te wonen.
Toch nemen Vaandrig-ter-zee Van den Broecke en enkele
Belgische zeelui deel aan elk treffen en elke schermutseling
tussen de Fransen en de Nederlanders. Bij deze gevechten
krijgen onze bondgenoten al snel de overhand. De
commandant van de citadel Antwerpen wordt verdreven en capituleert wanneer bij
geen enkel middel meer heeft om zich te verdedigen. Kapitein Koopman,
commandant van de zeemachtdivisie geeft het bevel al zijn vaartuigen te
verbranden en tot zinken te brengen. Na een laatste vluchtpoging geeft hij zich
samen met zijn zeelui over.
Op 31 december geeft Frankrijk Antwerpen terug aan België. De gezonken
kanonneerboten worden gelicht en opnieuw bewapend.
Ondanks het optreden van onze zeelui bij de herovering van Antwerpen, is de
regering steeds niet overtuigd van het nut van een officiële zeemacht. We moeten
wachten tot begin 1834 om de Schelde voor eerst te verlaten en uiteindelijk op zee te
varen.
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Marine (1834-1862)
Begin 1834 bestond onze vloot uit veertien vaartuigen, waaronder de befaamde
brigantijnen Le Congres en Les Quatre Journées plus zeven Hollandse kanonneerboten
die waren opgekalefaterd en herbewapend door de officieren van onze Koninklijke
Marine. Het personeel bestond in die periode uit 500 man. Hun voornaamste
bezigheid was het beschermen van onze haringvissersvloot. Toch waagde de
Koninklijke Marine zich toen voor het eerst buiten de Scheldemonding en op volle zee.
Vanaf 1834 wou men de jonge matrozen de beginselen van de grote zeemaneuvers
bijbrengen. Een nieuw tijdperk was aangebroken.
De regering wou de buitenlandse handel terug op peil brengen. De civiele reders
wilden liever niet het risico nemen hun schepen te verliezen bij de pogingen om de
trans-Atlantische verbindingen te hervatten. Maar enkele van onze leiders hadden een
uitstekend idee. De staat voorzag de handelsschepen, waarmee aan exotische kusten
handelsposten werden opgericht, van een volledige gevoede en betaalde bemanning.
Het bleek een goed initiatief te zijn. Onze handelsbetrekkingen met de kolonies
werden hersteld en de bemanning kon zich eindelijk oefenen in ware
omstandigheden en op volle zee. Er vonden verschillende expedities plaats naar Alger,
Tunis, Malta enz.
Koning Leopold l steunde deze initiatieven voluit, om zo de overzeese handel uit te
breiden. Maar zijn inspanningen werden evenmin gewaardeerd als later die van zijn
zoon Koning Leopold II. Telkens weer werd hij gedwarsboomd door de pers en de
aarzelende regering. In 1838 en 1839 werd de Koninklijke Marine over twee havens
verdeeld. Een gedeelte bleef in Antwerpen en de twee brigantijnen verhuisden naar
Oostende.
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IJSLAND
Wegens de devaluatie van de IJslandse kroon, is dit land tegenwoordig fel ik trek bij de
toeristen.
Als
fervente
liefhebber van het noorden,
hebben wij een paar jaar terug
het eiland bezocht. Weliswaar
in juli.
IJsland is een 100.300 km²
groot eiland, met actieve en
uitgedoofde vulkanen, lava
bronnen, ijsvelden, geisers,
gletsjers, watervallen, fjorden
en vooral een mooie natuur?
Vanuit Schiphol vlogen wij met
Icelandair in ± 3 uur naar de
luchthaven
LEIFUREIRIKSSON op een 50 tal km
van Reykjavik..
Daar hadden wij reeds geluk, de touroperator was ons vergeten en op zeker ogenblik stonden
wij daar moederziel alleen te blinken. Gelukkig was er nog een lijnbus die ons rechtstreeks
naar ons verblijf bracht, juist boven de burelen van de Jordi Vrijages, onze touroperator.
In deze periode van het jaar gaat de zon niet onder en zo hadden we nog tijd voor een
stadsverkenning bij klare dag.
s’Anderendaags de grote start, een bus op hoge wielen, met een aanhangkeuken, meertalige
gids, Mary the cook, een
eentalige chauffeur en 21
toeristen met 7 nationaliteiten.
Dagelijks was er 3 à 4 uur te
marcheren om plaatsen te
bezoeken waar de bus niet kon
komen.
Gebruikelijk volgt men de ring
weg (hoofdweg nr 1) 1400 km
lang, maar wij dwarsten het
eiland deze weg was juist open
vanaf 01 juli.
Wij trokken naar het nationaal
park
van
THINGVELLIR,
plaats waar in 930 het eerste parlement samen kwam, nationaal. Symbool voor de IJslanders,
hier wordt alles gevierd.
Na een verkwikkende wandeling, kwamen wij in SEYSIR, ons hotel aan. In de omgeving een
gletsjer die op regelmatige tijdstippen 10 à 20 m hoog spuit.
Vroeg uit de veren voor een bezoek aan de watervallen van GULLFOS, een van de mooiste,
water stroomt 32 m naar beneden in een kloof van 70 m diepte en 2,5 km lang, beschermd
natuurgebied.Daarna begon het echte avontuur, friste KJÖSVE een verlaten woestijnachtige
streek, kortste weg van Zuid naar Noord ± 200 km, tussen de gletsjers LANGJÖKULL en
HOFSJÖKULL en doorsneden met allerlei waterlopen met of zonder brug.
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eens het eiland verlaten komen zij niet meer terug. Via VARMAHLID naar ons nacht verblijf op
een hoeve in STEINSDASKOLI.
Daar hadden wij de kans om een rit op een IJslander mee te maken. Als de paarden niet willen
is er geen rondrit. Diane belandde op de mesthoop, Josma galoppeerde een paar maal met de
kudde rond de hoeve, ik pijn in de rug, zodat onze geestdrift vlug over was. Josue, deed de
rondrit maar had een open wonde aan het zitvlak.
Onze derde dag was naar
GLAUMBAER,
waar
en
volkskundig museum in een
graszoden hoeve is gevestigd.
De bus bracht ons naar de vallei
van OXNADALUR, te voet naar
het bergmeer HRAUNSVATN, en
dan naar DALVIN.
Vroeg uit de veren voor de
verkenning van AKUREYRI,
17.000 inwoners, hoofdstad van
het Noorden. Te zien aan de
gebouwen was het vroeger een
Deens handelscentrum.
Nu een centrum voor onderwijs, handel, industrie en visvangst. Verscheidene musea, een
botanische tuin met eigen IJslandse bomen en gewassen, aangelegd door een aantal
vrouwen.
De kerk, 103 trappen hoog, heeft het grootste IJslandse kerkorgel. s’Middags scheepten we in
voor een fotosecessie van walvissen. Na veel koude en gezwalp hebben we enkel één
walvissstaart gezien.
Door het schiereiland TJÖRNES, beroemd om zijn fossielen, het vogelleven ( o.a.
papegaaiduikers) en zijn rotsformaties kwamen we aan in LUMDUR.
In KLJODAKLETTAR, rotsgebied langs de JÖKULSA rivier, bereikten we de DETTIFOSS
waterval, de machtigste van Europa, debiet 500 m³ per seconde en van 44 m hoogte.
De volgende dag was er een bezoek aan ASBURIGI, een canyon in de vorm van een
paardenhoef, volgens de legende van het paard met acht poten van de god ODIN.
Over smalle wegen bereikten wij het geometrisch gebied NAMASKARD met sulfaatterrassen,
kokende modderpoelen en dampende zwavelbronnen, met in de nabijheid de nog actieve
vulkaan KRAFLA. Aan de lac MYVATN (muggenlac) logeerden wij.
Iedereen was voorzien van een muskietnet, voor de verkenning van de lac, zeer diep met
verschillende vissoorten en de grootste kolonie eenden.
Wij verlieten het Noorden langs de tweede binnenlandse “piste”. SPRENGISANDUR, een
uitgestrekte zwarte zandbak tussen twee gletsjers HOFSJÖKULL en VATNAJÖKULL, de
grootste van Europa met een ijskap van meer dan 1 km.
In NYIDALUR, een kleine oase midden de woestijn brachten we de nacht door in een
“trekkershut”.
Onder weg hadden we een fietstoerist moeten oppikken die de waterlopen niet doorkon.
Onze weg vervolgde naar het zuiden in een lavalandschap met visrijke vijvers VEIDIVÖTN en
THORISVATN, 70 km² groot tot HELLA.
In HELLA een dorp aan de oever van de YTRI-RANGA rivier, logeerden wij in
zomerhuisjes.Van hieruit ging het naar LANDMANNALAUGAR, het mooiste wandelgebied, en
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doorsneden met beken en rivieren. Bij het doorwaden van een rivier verloor een van onze
Amerikaanse reporters een lens van ± 1000 euro’s. Nooit iemand zo vlug zien duiken om het
terug te vinden, met succes.
Een natuurlijk zwembad, gevoed door een warmwater bron(± 26°) gaf de mogelijkheid tot
zwemmen. Op de terugreis,
zagen wij de gedaante van de
vulkaan
HEKLA,
de
beroemdste van gans IJsland.
Vandaag was er een uitstap
naar
de
vallei
van
THORSMÖRK, het mooiste
park van IJsland, lavabergen,
ijskappen,
lagunes
en
gletsjerrivieren. Een weinig
toegankelijk
gebied.
Wij
moesten beroep doen op een
“Pilootcamion” om ons door de
± 25 waterlopen te loodsen.
Gelukkig was onze chauffeur ook een goede gids die ons doorheen het wandelgebeid loodste.
En zo kwamen we aan de laatste dag van onze rondrit met een bezoek aan het ouderwets
visdorp EYRARBAKKI, met zijn houten gebouwen en een van de 2 gevangenissen van
IJsland.
De vrouwen maakten van de gelegenheid gebruik om aan de talrijke kraampjes nog enkele
typische IJslandse spullen te kopen. REYKJAVIK was ons einddoel, Icelandair bracht ons
terug naar Schiphol.
Onze indruk : IJsland en Corsica zijn voor ons de mooiste natuurlanden, rekening houden dat
wij beide deels te voet bezocht hebben.
Achteraf zijn wij tot deze vaststelling gekomen dat boeken bij Nordie Voyages, 175 euro’s p.p.
goedkoper uitkwam, dan met onze Belgische touroperator.
Jacques SOMERS
HOE LID WORDEN VAN ONZE VERENIGING.
Gewezen onderofficieren van de Krijgsmacht, (beroeps, toegevoegd, of dienstplichtigen)
kunnen l id worden van de Koninklijke Maatschappij der Ex-Onderofficieren afdeling
Oostende.
Vraag het formulier "Aanvraag tot Lidmaatschap" aan het secretariaat, bij een der
bestuursleden of via internet http://home.euphonynet.be/ex-ooffr
Lidgeld dient gestort op het rek. nr. 000-0146912-54,
bij KIMPE P. J. Peurquaetstraat 18 / b2 , 84OO Oostende.
Het lidmaatschap bedraagt :
-10 euro : voor effectieve leden (gehuwd of samenwonend)
-10 euro ; voor sympathiserende leden
- 7 euro ; voor weduwen
Maatschappij van Ex-Onderofficieren Secretariaat:
Slachtersstraat 2 bus 4, 8400 Oostende. Tel 059/507848
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www.opeldegroote.be
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( 2 ) 050 / 81 90 10
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DEWULF Gilbert
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LASON Maurice
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KIMPE Pierre
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DEWULF Etienne
Stockholmstraat 43 bus 5
SOMERS Jacques
Zeedijk 170, D7
PAUWELS Pierre
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POSSENIER Gilbert
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8400 Oostende
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Joris LESTAEGHE
ELEKTRICITEIT
WINKEL:
Nu met bijstand
24 op 24 uur
Kantoor

Torhoutsesteenweg 516
8400 oostende
Tel : 059 / 80 02 84
Fax : 059 / 51 03 43

UYTTENHOVE bvba

Dorpstraat 77 – 8432 LEFFINGE
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E-mail : info@kantoor-uyttenhove.be
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