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-2Voorwoord
Beste vrienden,
De grote vakantie is alweer voorbij. Sedert 01 september zijn wij terug gestart met
de bestuursvergadering en op 14 september met de ledenvergadering.
Het bestuur heeft gedurende deze verlofperiode niet stilgezeten.
Er werd gewerkt aan de komende activiteiten en de voorbereiding van
feestelijkheden.
We hopen u talrijk te mogen begroeten op onze ledenvergaderingen, etentjes in
het Koninginnehof en tevens op de jaarlijkse daguitstap.
Door uw aanwezigheid ontvangt onze vereniging meer subsidies van de Stad
Oostende.
De voorzitter
Eddy Coenye

Secretariaat
Gelukwensen.

Op 24 juni 2017 vierden Maurice Lason en Juliette Van
De Putte hun diamanten huwelijksjubileum.
Ze trouwden in Gent op 29 juni 1957.

In augustus vierden Ronald Tulpin en Suzanne Simoens
hun diamanten huwelijksjubileum .
Ze trouwden in Oostende op 17 augustus 1957.

Op 26 augustus 2017 vierden Pierre Pauwels en Nicole
Van Raemdonck hun gouden huwelijksjubileum.
Ze traden in het huwelijk in Antwerpen op 26 augustus
1967.

Hartelijke gelukwensen aan de jubilarissen vanwege het bestuur en de leden
van de K.M. der Ex-Onderofficieren, afdeling Oostende.
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Agenda

Activiteiten in het jaar 2017 - 2018
van de Koninklijke Maatschappij der
Ex-Onderofficieren van de Krijgsmacht Afdeling Oostende
1. Ledenvergaderingen.
De Ex-Onderofficieren van de Afdeling Oostende, vergaderen in principe op de tweede donderdag
van de maand, uitgezonderd juli, augustus en november, om 14.30 uur. De bijeenkomsten gaan door
in het “Koninginnehof” gelegen in het Maria-Hendrikapark. Wie het moeilijk heeft om naar de
vergadering te komen laat dat weten aan één der bestuursleden, die voor een gepaste oplossing
zullen trachten te zorgen.

Donderdag 14 september 2017
 verwelkoming door de voorzitter
 verslag en mededelingen
 Reis van Oostende naar Iran door Geert Van de Velde
 koffietafel en tombola
Donderdag 12 oktober 2017
 verwelkoming door de voorzitter
 verslag en mededelingen
 Vluchtelingencrisis door Dhr Eric Lason
 koffietafel en tombola
Donderdag 14 december 2017
 verwelkoming door de voorzitter
 verslag en mededelingen
 Slachtofferhulp door Dr Jurgen Driessen
 koffietafel en tombola
Donderdag 11 JAN 2018
 verwelkoming door de voorzitter
 verslag en mededelingen
 Nieuwjaarsreceptie met grote tombola
 koffietafel en tombola
Donderdag 22 FEB 2018





verwelkoming door de voorzitter
verslag en mededelingen
Quiz – Willy De Love
koffietafel en tombola

Donderdag 08 MAR 2018
 verwelkoming door de voorzitter
 verslag en mededelingen
 Jaarlijkse algemene statutaire vergadering
 koffietafel en tombola
Donderdag 19 APR 2018
 verwelkoming door de voorzitter
 verslag en mededelingen
 Opgravingen en vondsten – Dieter Verwerft
Indien door omstandigheden de organisatie of spreekbeurt niet kan doorgaan wordt deze vervangen
door een bingo.

2. Etentjes in het Koninginnehof.
De etentjes gaan door in de grote zaal van het "Koninginnehof". Er wordt enkel nog de
dagschotel of een menu van de kaart geserveerd.

-4Na het eetmaal blijft nog steeds de mogelijkheid om te kaarten of deel te nemen aan de bingo.
Leden worden gevraagd om zoveel mogelijk deel te nemen aan deze
ontspanningsnamiddagen.
2017
25 sep – 16 okt– 06 nov – 27 nov – 18 dec.
2018
08 jan – 29 jan – 19 feb – 12 maart - 23 april – 14 mei – 11 juni – 02 juli – 23 juli –
13 aug – 24 sep – 15 okt – 05 nov – 26 nov – 17 dec.
3. Planning
Bestuursvergaderingen 2017
06 OKT – 03 NOV – 01 DEC.
Bestuursvergaderingen 2018
05 jan – 02 feb – 02 maart – 06 april – 04 mei – 01 juni – 07 sep – 05 okt – 09 nov –
07 dec.
Ledenvergaderingen 2017
14 SEP - 12 OKT – 14 DEC.
Ledenvergaderingen 2018
11 jan – 22 feb – 08 maart – 19 april – 17 mei – 07 juni – 13 sep – 11 okt – 13 dec.
Vet gedrukt vallen niet op de tweede donderdag
4. Koningsdag 2018
Zaterdag 17 nov.

Ontstaansgeschiedenis van de Brabançonne

Na de gevechten van september 1830 trokken enkele jongelui op een avond naar het café 'L'Aigle
d'Or' in de Greepstraat in Brussel. Deze jonge patriotten namen plaats in het salon op de eerste
verdieping. De jonge vrijheidsstrijders praatten, lachten en zongen, tot een van hen, een zekere
Jenneval, de verzen begon te declameren van een tekst die hijzelf had opgesteld en die zijn
revolutionaire aspiraties vertolkte.
Er wordt verteld dat op die manier het Belgisch volkslied in 1830 ontstond. Al heeft deze anekdote
geen historische waarde, toch staat vast dat de eerste Brabançonne eind 1830 werd opgesteld door
Louis-Alexandre Dechet, beter bekend als Jenneval. Deze was acteur bij de Muntschouwburg waar
overigens op 25 augustus 1830 de revolutie begon die leidde tot de onafhankelijkheid van België.
Jenneval nam dienst in het leger van de revolutionairen en werd op 18 oktober 1830 in gevechten
bij Lier gedood. Naargelang van de gebeurtenissen paste hij zijn tekst aan en maakte zo drie versies
van het Belgisch volkslied.
In 1860 werd het lied immers nogmaals aangepast. Dat gebeurde uiteraard niet door de maker
ervan, maar wel door Eerste Minister Charles Rogier die Jennevals heftige uitvallen tegen Willem
van Nassau, de Prins van Oranje, ingrijpend afzwakte.
De muziek van de 'Brabançonne' werd tijdens de woelige septemberdagen van 1830 gecomponeerd
door François Van Campenhout. De eerste openbare vertolking van
het Belgisch volkslied vond plaats in de Muntschouwburg, begin
oktober 1830. De oorspronkelijke partituur werd eveneens aangepast
aan de tekst van Charles Rogier.
In feite bestaat er geen officiële versie van de 'Brabançonne'.
Verschillende commissies werden belast met het bestuderen van de
tekst en de melodie van 'De Brabançonne' en met het opstellen van een
officiële versie. Deze werkzaamheden hebben echter nooit tot een
resultaat geleid.
In een ministeriële rondzendbrief van het Ministerie van Binnenlandse
Zaken van 8 augustus 1921 wordt wel verklaard dat enkel de vierde
strofe van de tekst van Charles Rogier, zowel in het Nederlands als in
het Frans, als de officiële versie moet worden beschouwd.
Er bestaat tevens een monument 'De Brabançonne' dat zich te Brussel
bevindt op het Surlet de Chokierplein. Op dit monument staan
gedeeltelijk de Franse en Nederlandse tekst van het nationaal volkslied
gebeiteld.
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Feestdag. Wat vieren wij?
Wij vieren Koningsdag op 18 november 2017.
Zo zetten de Ex-Onderofficieren, afdeling Oostende hun 131 - jarig bestaan in.
Het programma is als volgt:
- 12.30 uur: onthaal in het "Koninginnehof."
- 13.00 uur: banket.
MENU
Aperitief met koude en warme hapjes.
Duo
van
seizoenpastei
met
uienconfituur, gemengd slaatje en
geroosterd koekebrood.
Kabeljauwhaasje met primeurgroentjes
en een blanke botersaus, grijze
garnaaltjes en krielaardappeltjes.
Geflambeerd flensje met grand marnier
en vanille-ijs.
Mokka.
De drank is NIET inbegrepen, maar aangepaste wijnen worden aan democratische
prijzen beschikbaar gesteld.
1 fles wijn: 12,00 euro
1 glas wijn: 3,50 euro
Er wordt ten dans geleid door DJ's on the Road.
Voor deelname aan het feestmaal werd de prijs vastgelegd
op 40 euro per persoon. De meerwaarde van het banket
wordt bijgelegd door de vereniging.
Er wordt gevraagd om tijdig in te schrijven door storting,
overschrijving of contante betaling bij de penningmeester.
Uiterste datum van betaling: 31 oktober 2017 .
Het rekeningnummer van onze vereniging:
Europese overschrijving : Iban : BE42 0000 1469 1254
BIC : BPOTBEB1
J. Peurquaetstraat 18 b2, 8400 Oostende.
Penningmeester P. KIMPE zal op de komende ledenvergadering ter beschikking
staan voor degenen die contant willen betalen.
Welke ook de wijze van betaling is, gelieve bij de inschrijving te vermelden met wie
U eventueel aan tafel wilt zitten. (Inschrijvingsformulier verder in dit tijdschrift).
Wij wensen alle deelnemers een aangename namiddag toe.

-6-

WIST - JE - T – Ol

FEBRUARI 2017
Er is heel wat te doen over de eerste wereldoorlog. Ik wil het in deze “Wist-je-t-ol” eens hebben over
een vergeten oorlogsheld die in 1925 in Brugge overleed.
HENDRIK GEERAERT
Held in 1914. Simpele mens na de grote oorlog en gestorven in Brugge als een dompelaar. Hij werd
als een prins begraven en rust onder een imposant monument !
De situatie
Ons verhaal begint op zondag 18 oktober 1914. Het Belgisch leger was uit Antwerpen gevlucht
en had zich achter de IJzer op een paar vierkante kilometers teruggetrokken. Er was versterking
beloofd uit Frankrijk.
Die dag werd Nieuwpoort voor de eerste keer beschoten door de Duitsers.
De Belgische overheid zocht naar een middel om de oprukkende vijand tegen te houden. Door de
officieren werd een plan besproken om de streek onder water te zetten. Niemand van de
militairen had echter ervaring met het ingewikkelde sluizenstelsel die bij eb en vloed de
waterstanden in het IJzerbekken regelde.
De militairen vroegen advies aan Karel Cogge. Die man woonde in Veurne en was toezichter op
de noordwatering van Veurne-Ambacht. Koning Albert I gaf zijn toestemming en er werd een
eerste poging tot onder water zetting ondernomen.
De onderneming mislukte. De volgende nachten werden weer pogingen ondernomen.
Tevergeefs. Cogge was er toen niet bij. Hij moest in Veurne blijven om over de villa’s van enkele
notabelen te waken. Die waren naar Holland gevlucht.
De sluizen open In de nacht van 29 op 30 oktober werd er weer een poging ondernomen.
Hendrik Geeraert, een ex-binnenschipper, wist hoe de sluizen werkten. Hij draaide de sluizen die
nacht –op het juiste moment- twee keer na elkaar open. Hij deed dat telkens bij vloed en dat vier
nachten na elkaar. Het gevaar voor hem was enorm. Door de onvoorziene watersnood trokken
de Duitsers zich noodgedwongen terug.
Het water strekte zich uit tot 6 kilometer breedte en 25
kilometer ver ! Het bleef er de hele oorlog staan. In de
zomer werd ’s nachts soms water bij gestoken. Tijdens
de winter, toen het hard vroor schoten de Belgen met
hun kanonnen het ijs stuk, zodat dat de Duitsers er niet
over konden komen.
Het herhaaldelijk openen van de sluizen was een
heldendaad. Niemand durfde het aan om ’s nachts,
onbeschut op de sluizen te staan. Eén kogel van de
vijand kon fataal zijn. Maar Geeraert zag blijkbaar dat
gevaar niet in !
Wie was Hendrik Geeraert ?
Hendrik is de jongste zoon van IJslandvaarder Augustinus Geeraert. Later werd hij
binnenschipper. Hij huwde op 2 november 1887 in Veurne met Melanie Jonckheere waarmee hij
acht kinderen kreeg. Zij werden allemaal op verschillende plaatsen in Frankrijk geboren. Het
onvoorspelbare leven van een schippersgezin !
Nog vóór de eerste wereldoorlog leefde
Geeraert gescheiden van z’n vrouw, wat
toen erg ongebruikelijk was. De man had
geen schip meer en ook geen inkomen.
Hij knapte hier en daar wat werkjes op. Zo
ook aan de sluizen in Nieuwpoort

Foto links : Karel Geeraert met een van de
zware ijzeren zwengels waarmee de sluizen
werden geopend.

Foto rechts Op de gevaarlijke zeesluis in
Nieuwpoort.
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Geeraert was toevallig aan het werk aan de sluizen toen de Belgische militairen er opdaagden.
Daar de officiële sluiswachter Gerard Dingens voor de Duitsers was gevlucht, bood Geeraert zijn
diensten aan. De militairen kenden niets van de werking van de sluizen, dus werd de hulp van
Geeraert met dank aanvaard. Hendrik Geeraert bleef gans de oorlog in Nieuwpoort en werd zelfs
ingelijfd bij een speciaal opgerichte eenheid “Compagnie Sapeurs-Pontoniers”. Hij droeg een
militair uniform, kreeg stamnummer 62473693 en werd betaald door het leger. Hij staat niet
gekend als “Oorlogsvrijwilliger”. Die nieuwe eenheid bij het leger werd later de befaamde Genie.
De bouwers van talrijke noodbruggen van het Belgisch leger. Volgens oude verhalen zou
Geeraert zich nogal dikwijls moed ingedronken hebben bij het uitvoeren van gevaarlijke
opdrachten aan de sluizen. Hij was in elk geval zeer ruw en onbezonnen in z’n omgang. Zo werd
hij in de nacht van 14 februari ’16 het slachtoffer van een ongeval. Tijdens het werk aan de
sluizen viel hij in het koude, kolkende water. Hij kon zich redden en werkte gewoon verder. Later
bleek hij enkele ribben gebroken te hebben en werd opgenomen in het gekende militair
Hospitaal “l’Ocean” in De Panne. Hij kreeg er hoog bezoek, van Koningin Elisabeth.
In oktober 1918 werd hij ziek en naar een hospitaal in Rouen
overgebracht waar hij tot begin oktober ‘19 verbleef. Na de
oorlog werd hij door het stadsbestuur tot sasmeester aangesteld.
Geeraert had niets om handen en liet zich vlug verleiden tot
buitenmatig gebruik van alcohol. De “Held van Nieuwpoort”
vereenzaamde in de drank.
In de jaren na de wereldoorlog ontwikkelde zich een soort
“ramptoerisme”. Burgers uit binnen- en buitenland kwamen een
kijkje nemen naar de “verwoeste gewesten”. Het sluizencomplex
van Nieuwpoort was een grote “oorlogsattractie” geworden.
Iedereen wilde de plaats zien waar de Duitse oorlogsmachine tot
stilstand werd gebracht.
Rappe handelaars zagen wel wat zitten in die plotse toeristische
interesse. Zo was café “l’Eclusier” de verzamelplaats waar
Geeraert zijn gasten zat
op te wachten om ze
rond te leiden langs de
sluizen. Op het eerste
verdiep, boven het
vensterraam, stond er zelfs een buste van hem ! De
“Held van Nieuwpoort” vertelde in geuren en kleuren
over z’n vele oorlogsavonturen. Hij werd –samen met
het sluizencomplex- een bezienswaardigheid. De
aangeboden glazen bier weigerde hij nooit !
Er werden postkaarten met z’n foto verkocht.
Een schoon souvenier om naar huis te sturen.
De commercie rond Hendrik –nu ineens Henri
(!)- Geeraert draaide op volle toeren. Geeraert
genoot van de belangstelling rond zijn persoon.
Hij was dé held. Die andere sluiswachter, Karel
Cogge, koos voor de anonimiteit en werd
ambtenaar in Veurne. Hij overleed in 1922 en
kreeg een staatsbegrafenis.
Hendrik Geeraert dronk graag een pint. En
meer dan één ! Hij bleef de eenvoudige
binnenschipper met een brute inborst. Hij
vertelde zijn verhaal in een heel speciaal dialect :
Noord-Franse en plat Duitse woorden,
vermengd met zijn taal van Bachten de Kupe. Hij, die amper zijn naam kon schrijven, werd
geleefd en kon die druk niet aan. Steeds meer zocht hij toevlucht en vertier in de drank.
In december 1924 werd hij ernstig ziek opgenomen in het Sint-Julianus Gasthuis in de
Boeveriestraat in Brugge. Verwaarlozing en vooral overmatig drankgebruik hadden hem geveld.
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Op zaterdag 17 januari 1925 stief hij er in eenzaamheid.
’s Anderendaags, op 18 januari kwam Koning Albert I naar Brugge om er de overledene te
begroeten. De eikenhouten lijkkist met zilveren versiering stond opgebaard in het gasthuis. Vele
prominenten waaronder de provinciegouverneur en officieren kwamen een laatste groet
brengen. Hij was geen 62 jaar oud geworden.
Begeleid door de militaire overheid en de
muziekkapel van het 4de Linie werd de kist op
dinsdag 20 januari met een koets overgebracht
van het Sint-Julianus gasthuis naar de rand van
de stad. Van daar ging het dan per auto naar
Nieuwpoort.
In het stadhuis van Nieuwpoort was een
rouwkapel ingericht. Een erewacht stond
opgesteld.
Een
processie
van
hoogwaardigheidsbekleders bracht een laatste
groet.
Op donderdag 22 januari had de begrafenis
plaats. De bisschop van Brugge, Monseigneur
Waffelaert zong de gebeden. De Koning was
vertegenwoordigd door zijn vleugeladjudant.
De kerk was te klein voor de vele afvaardigingen van de oud-strijdersverenigingen uit het hele
land met hun vlag.
Hendrik Geeraert werd samen met negen oud-strijders bijgezet in een monumentaal graf op de
Stedelijke begraafplaats van Nieuwpoort. In het legermuseum in Brussel prijkt zijn borstbeeld.
Een werk uit 1925 van de Brugse beeldhouwer Karel Laloo.
In het centrum van Nieuwpoort werd hij ook bedacht met een pleintje dat zij naam draagt.
Geeraert werd ook tot Ridder in de Leopoldsorde gedecoreerd.
Links : monument op de
Stedelijke Begraafplaats in
Nieuwpoort.

Rechts
:
Buste
door
beelhouwer Karel laloo

Ultieme herkenning
In 1950 drukte de Koninklijke Munt van België een reeks speciale bankbiljetten. “De
Eeuwfeestreeks”. Het is de eerste serie bankbiljetten waar personen op afgebeeld staan die niet
van Koninklijke bloede zijn.
Het briefje van 1000 Belgische Frank was
gewijd aan de eerste wereldoorlog. Op de
voorzijde staat Koning Albert I afgedrukt en op
de keerzijde de beeltenis van de eenvoudige
binnenschipper Hendrik Geeraert. Ook het
sluizencomplex en de onder water gelopen
IJzervlakte zijn er op te zien.
De uitgave van dit bankbiljet is een ultieme ode
aan Hendrik Geeraert. En dient ook een beetje
als eerherstel. Er deden immers geruchten de
ronde dat Geeraert zijn heldendaden uitvoerde in stomdronken toestand. Dat hij door de alcohol
het gevaar van zijn daden niet eens besefte.
Eerbetonen aan een werkloze schipper die z’n vrouw en z’n zeven kinderen had verlaten was in
die tijd niet evident. Ook na de oorlog bleef de drank zijn beste kameraad. Helaas.
In elk geval staat het vast dat Nieuwpoort tot na Geeraerts dood heeft moeten wachten op
erkenning van z’n held.

Denis Vermeire 2017
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Irena Sendler
Vorig jaar is, op 98 jarige leeftijd, Irena Sendler
overleden. Tijdens de Tweede Wereldoorlog
kreeg zij van de Duitsers toestemming om in het
getto van Warschau te werken als loodgietster.
Zij had echter een heimelijk motief …
Ze wist als Duitse wat de Nazi’s van plan waren
met de Joden. Irena smokkelde in haar
gereedschapskist kinderen naar buiten. Voor
grotere kinderen gebruikte ze een juten zak. Ze
had een hond in haar auto die ze geleerd had om
te blaffen als de Nazi’s haar in en uit het getto
lieten gaan. De soldaten wilden uiteraard niets
met de hond te maken hebben en daarbij
overstemde het geblaf ook het geluid van de
kinderen.
Op deze manier heeft Irena 2500 kinderen uit
het getto weten te smokkelen.
In 1943 werd Irena gearresteerd door de
Gestapo. Ze werd zwaar gemarteld en ter dood
veroordeeld. De Poolse verzetsorganisatie
Zegota (‘Raad voor hulp aan de Joden’) kochten
haar Duitse bewakers om terwijl ze op
transport was naar de executieplaats. Irena
werd achtergelaten in het bos, haar armen en
benen waren gebroken. Voor de rest van de
oorlog moest zij onderduiken, maar zij ging
door met haar werk om de joodse kinderen te
helpen.
Irena had de namen van alle kinderen die zij
naar buiten had gesmokkeld bijgehouden en in
een fles in haar achtertuin begraven. Na de
oorlog probeerde zij de ouders van de kinderen te achterhalen. De meeste ouders
waren vergast in Treblinka. De kinderen die ze uit het getto gesmokkeld had,
waren in pleeggezinnen geplaatst.
Vorig jaar, toen ze nog in leven was, werd Irena voorgedragen voor de Nobelprijs
voor de Vrede. Ze won de prijs niet. Al Gore won voor een Dia-presentatie over
‘Global Warming’ … en Barack Obama dit jaar voor goede ‘intenties’…
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Gerenoveerde Mercator weer thuis en ontvangt Koninklijk bezoek
De driemaster Mercator ligt weer thuis, op
zijn vertrouwde plaats in het Mercatordok
aan het Oostendse stadhuis. Het zeilschip
was anderhalf jaar weg voor een grondige
restauratie. Iets over 16 uur zat de
hachelijke tocht vanuit de achterhaven
erop.
Eind september 2015 verhuisde het schip
van het Mercatordok naar de scheepswerf
IdP in de achterhaven van Oostende. Het
zeilschip uit de jaren dertig moest
De Mercator op weg naar zijn vaste plek in het
dringend gerenoveerd worden. De romp
Mercatordok
was er slecht aan toe en er bestond zelfs
zinkingsgevaar.
Vlaanderen trok 3,4 miljoen euro uit voor de renovatie aan de romp en het dek en
de jongste weken gingen heel wat vrijwilligers aan de slag om ook het interieur van
het schip helemaal op te smukken. De verhuis was een huzarenstukje met tal van
moeilijke passages.
Zo moest het schip van aan de Oostendse vistrap achterwaarts door de
Mercatorsluis om zo verder te kunnen tot aan de vaste ligplaats. "Maar alles is heel
vlot verlopen. We zaten zelfs een beetje voor op schema", aldus Jo Dielman van de
vzw zeilschip Mercator die de tocht aan boord beleefde. "Het blijft een moeilijke
operatie. We hangen af van zoveel factoren, zoals het tij, maar vandaag vielen alle
puzzelstukken samen. Er was ook veel publieke belangstelling. Dat doet ons
deugd."
Honderden mensen volgden de tocht mee. Om 17 uur kreeg de Mercator een
knallende verwelkoming met tien kanonschoten.
De Koninklijke familie brengt bezoek aan de gerenoveerde Mercator
Op zaterdag 1 juli brachten koning Filip, koningin Mathilde, prinses Elisabeth,
prins Gabriël, prins Emmanuel en prinses Eléonore een bezoek aan het
voormalige opleidingsschip Mercator. Dit was een privébezoek waar vooral geen
ruchtbaarheid werd aan gegeven. Het koningspaar, maar vooral de vier kinderen,
toonden zeer veel interesse in de dagelijkse werking van het schip .
Het bezoek was gepland om stipt 50 minuten te duren, maar uiteindelijk
bleven ze anderhalf uur aan boord.

De Koninklijke familie op het bakdek

Uitleg hoe het klinken van metalen
huidplaten vroeger werd uitgevoerd.

De Koninklijke familie samen met de vrijwillgers zeilschip Mercator
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Deze barkentijn met een
bruto tonnenmaat van
778,86 ton is voorzien
van een hulpmotor van
500 P.K., de lengte over
alles bedraagt 78,40
meter,
de
grootste
breedte 11,09 meter en
de diepgang 4,50 meter.
De
Mercator
werd
opgetuigd als barkentijn.
Dit is een gemengd schip, de voor– of fokkemast voert razeilen, de grote mast en de
bezaanmast zijn langscheeps getuigd. Razeilen zijn bevestigd aan horizontale
rondhouten die men ra’s noemt. Razeilen staan doorgaans dwarsscheeps maar zij
kunnen georiënteerd worden naar de richting van de wind. Schoenerzeilen,
worden in langscheepse richting gevoerd. Mercator werd gebouwd voor rekening
van de Belgische Staat op de scheepswerf Ramage en Ferguson te Leith in
Schotland.
De Mercator voerde normaal 15 zeilen met een
totale oppervlakte van ongeveer 1.600 m² . Door
de aard van het tuig zeilde dit schip het best bij
dwarswind. Bij gunstige wind kon Mercator 13
knopen lopen.
Uit de vooroorlogse periode was de 7de kruistocht
zeker de merkwaardigste. Deze droomreis duurde
van 3 oktober 1934 tot 21 mei 1935. De
bestemming was Paaseiland, waar een FransBelgische wetenschappelijke expeditie moest
afgehaald worden, maar ook meerdere andere mooie eilanden werden bezocht.
In 1936 viel de Mercator de bijzondere eer te beurt het stoffelijk overschot van
Pater Damiaan naar België over te brengen.
In 1950 werd Mercator na grondige
herstelling terug in de vaart gebracht.
Een bijzonder hoofdstuk in de geschiedenis
van het Belgisch schoolschip is dit der grote
zeilkoersen, vermits de Mercator daar
goede uitslagen wist te behalen. De
deelnemende schepen waren van diverse
grootte en voerden verschillende tuigages.
Dit betekende een grote moeilijkheid voor
de inrichters. Om een zo getrouw mogelijk
klassement op te maken, was het
noodzakelijk een handicapformule toe te
passen. Het was precies deze handicap die
de Mercator, alhoewel in twee van de drie
wedstrijden als eerste over de meet, in het
zand deed bijten.
Na de 41ste kruistocht werd Mercator uit de
vaart genomen.
Tijdens al de jaren dat de Mercator als
opleidingsschip dienst deed, heeft het schip
onder
het
bevel
van
volgende
commandanten gestaan: 1932-1955 R. Van de Sande /1955-1961 R. Ghys.
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OOSTENDE VLUCHT (1940).

In 1943 legt het Oostendse college van burgemeester en schepenen haar
jaarverslag neer. Daaruit blijkt dat de stad in mei 1940 een vijfde van de bevolking
is kwijtgeraakt. Het bevolkingscijfer zakt met ongeveer 9000 mensen. Geen wonder
want 1732 gezinnen (samen 7.161 personen) vluchtten naar andere oorden.
Anderen zochten een onderkomen in landelijke gemeenten of veiliger
verblijfplaatsen in het binnenland.
Dit is verklaarbaar, want ze hebben de zee als vluchtroute. Van de bijna
driehonderd schepen die in de Oostendse haven lagen zijn er maar 90 overgebleven.
Enkele loodsboten varen met de geld- en goudvoorraad van de Nationale Bank naar
Engeland. De andere varen op bevel van de regering naar het Franse Saint-Malo.
Ze worden op 25 mei 1940 door de Franse overheid aangeslagen! De Franse
marine neemt de schepen over en geeft de bemanning het bevel naar Duinkerke
te varen om te helpen bij de evacuatie van Franse en Britse troepen. Zij die weigeren
worden in Toulouse opgesloten, maar worden na de Franse capitulatie vrijgelaten
en keren in juli naar België terug. De anderen varen verder onder Frans
commando. Op 4 juni, de laatste dag van Operatie Dymmo, bereiken ze Engeland.
Ook de acht "mailboten " en de allereerste Europese autocarrier, allen schepen van
de lijn Oostende-Dover, verlaten Oostende op 16, 17 en 18 mei 1940. Ze hebben
vluchtelingen aan boord en het archief van het ministerie van Koloniën. Een
belangrijk archief, dat zeker niet in de handen van de Duitsers mocht vallen. De
bedoeling is naar Frankrijk te varen, maar ze worden door de Britten afgeleid naar
Folkestone. Ze worden later ingezet als oorlogsschepen. Het kleine marinekorps
stuurt een deel van zijn vloot naar Duinkerke, waar de stalen schepen
gedemagnetiseerd worden. Daar komen ze in de bombardementen terecht. Op 19
mei komen ze in de haven van Oostende terug. De dag erna neemt de Frame
marine de kustbewaking over. Dus trekken de Belgische schepen zich terug en
komen uiteindelijk op 26 mei in Dartmouth aan, waar ze werkloos blijven wachten.
Na de capitulatie van België worden de bemanningen doorgestuurd naar Tenby, waar
het Belgische leger wordt opgeleid.
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ketting gelegd en de bemanning tot begin 1941 vastgehouden.
Op 17 mei begint de uittocht in Oostende. De meeste varen langs de kust naar
Duinkerke, want daar spreken ze immers Vlaams l
Uit de verhalen van de vlucht komt de grote solidariteit tussen de vissers naar voren.
De houten vaartuigen die veilig waren voor de magnetische zeemijnen, vegen op een
primitieve manier, een vaargeul schoon. Met een net, gespannen tussen twee boten,
slepen ze de mijnen naar open zee. Ze nemen elkaars familie mee, slepen schepen die
pech hebben en vooral: ze blijven zoveel mogelijk samen, want veel vissers zijn familie
van elkaar.
Edmond Maesen, de zoon van reder Leon Maesen uit Oostende vertelt in 1995 over de
vlucht van zijn familie. Hij was toen negen jaar.
“Wij liggen al meerdere dagen klaar om te vertrekken maar de havenkapitein wil ons
niet laten uitvaren. Plots gaan de sassen open en vaart de ganse meute ineens uit. Net
voor we vertrekken stelt moeder vast dat ze haar naaimachine vergeten is. We halen
die nog vlug.
Naast de vijf bemanningsleden zijn ook mijn moeder en haar drie kinderen, de
schoonouders en een kozijn aan boord. We varen in gezelschap van het schip van mijn oom
Edward Demeulemeester binnendoor naar Duinkerke. We vormen eigenlijk een heel
konvooi waarvan ook mailboten, sleepboten, loodsboten en 51 vissersboten deel
uitmaken”
Op 18 mei verlaten twee Franse en drie Belgische kanaalboten, de Prince Baudouin,
de Prince Albert en de Prince Charles, een loodsboot, een reddingsvaartuig en 35
vissersschuiten, de Oostende haven. Alle schepen hebben vluchtelingen aan boord. De
kanaalveerboten méér dan duizend. Op 19 mei vertrekt de rest, alleen defecte boten
blijven nog in de haven. Oostende is verlaten…..
Vele vissers vertrekken met zoveel mogelijk bezittingen, al is hun schip het
bijzonderste. Hun schip is hun onderkomen en kostwinning tegelijk. Ze nemen niet
alleen hun familieleden mee, ook vluchtelingen. Oostende krioelt van het volk, veel
joodse vluchtelingen smeken luidkeels om aan boord van één der wachtende
passagiersschepen te worden toegelaten. De zee is hun enige ontsnappingsroute.
Dat levert ons verbijsterende taferelen op. Kapitein Henri Boeyden is vanuit Engeland
teruggevaren, maar zijn familie is al met een andere boot vertrokken. Hij geeft in
Oostende zijn bemanningsleden vier uur de tijd om hun familie en bagage aan boord te
brengen.
"Terwijl ik wacht op de bemanningsleden, stroomt ongevraagd een menigte
vluchtelingen aan boord. In totaal 101 mensen uit het binnenland. Ik heb eigenlijk
geen plaats voor hen, maar ik jaag ze niet weg. Ze moeten wel aan dek blijven. We
vertrekken nog diezelfde dag met bemanning en familie meegerekend: 120 man aan
boord. Drie keer vaar ik heen en weer naar Boulogne waar mijn gezin is. Ik mag niet
binnen. Dan hoor ik dat ze in Le Havre zijn. Daar is kapitein Emile Tratsaert bereid om
een aantal passagiers over te nemen. Die waren na, drie dagen op het dek van mijn
schip, in paniek. Sommigen wilden naar Zuid-Frankrijk, anderen naar Engeland. Mijn
gezin is al naar Engeland vertrokken. Ik steek, zonder Le Havre binnen te lopen,
rechtover naar Engeland."
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WEERBAAR tijdens de winter

Kijkt u ook op tegen het jaarlijkse gevecht met de loopneus, gesprongen lippen en droge
handen? Geen paniek. Met een aantal eenvoudige tips kunt u de kans op deze winterse
ongemakken drastisch verkleinen.
Laagjes
Kleed uzelf in laagjes, zo beschermt u zichzelf optimaal
tegen de winterkoude. Verschillende dunne laagjes
kleding houden beter de koude tegen dan één extra dik
kledingstuk. De lucht tussen alle kleding laagjes zorgt
namelijk voor extra isolatie.
Eet gezond en beweeg
Om de winterkou goed te kunnen trotseren is het
belangrijk om gezond en evenwichtig te eten met
voldoend fruit en groenten. In tegenstelling tot wat
vroeger vaak werd beweerd, heeft ons lichaam geen
bijkomende energie nodig om de winterkou te
trotseren. U hoeft dus zeker niet méér te eten! Naast
gezonde voeding blijft lichaamsbeweging zeer
belangrijk om het lichaam zo weerbaar mogelijk te maken tegen allerlei virussen.
Vergeet bovendien niet dat vermoeidheid en stress ons lichaam kwetsbaar maken. Zorg er
dus voor dat u een evenwicht vindt tussen werk en ontspanning.
Een goede hygiëne
Een goede hygiëne zorgt ervoor dat virussen zich niet goed kunnen verspreiden. Was
daarom uw handen regelmatig en grondig. Wintervirussen worden namelijk vooral via de
handen overgedragen. Ook van bestek of glas wisselen of een kus geven kan een wintervirus overdragen. Snuit regelmatig uw neus, liefst in een papieren zakdoekje. Stoffen zakdoeken zijn namelijk echte microbenhaarden. Gooi uw zakdoek nadien onmiddellijk in de
vuilbak.
Houd de luchtvochtigheid op peil
's Winters kunt u door de droge lucht last krijgen van allerlei vervelende kwaaltjes. Zo
wordt de huid droog, strak en ruw. Om dat te vermijden, smeert u uw gezicht het best in
met een hydraterende crème. Vermijd zeep en badschuim in de badkamer. Die drogen
de huid nog verder uit. Zeepvrije producten, badolie en badzout daarentegen zorgen
ervoor dat uw huid opnieuw gehydrateerd wordt. Ook uw lippen hebben te lijden
onder de droge winterlucht. Gebruik een lippenpommade of een lippencrème tegen
uitgedroogde lippen.
In de winter krijgen veel mensen last van kloven in de handen, die ontslaan door de
droge lucht. Dit wordt vaak nog erger door af te wassen. Het water en de detergenten
drogen de handen nog verder uit. Tegen deze kloven gebruikt u het best een verzorgende
handcrème. Gebruik ook een paar huishoudhandschoenen om af te wassen. Zo drogen
uw handen niet verder uit.
Als de verwarming op volle toeren draait, neemt de Iuchtvochtigheid nog meer af. Om
droge lucht te vermijden, kunt u een bakje met water aan de verwarming hangen. In de
slaapkamer kunt u 's nachts beter geen verwarming laten aanstaan. Door de droge lucht
krijgt u een prikkende keel en een droge hoest de ochtend erna. Hebt u het 's nachts te
koud? Leg dan een extra deken op uw bed of slaap met een warmwaterkruik. Staat de
verwarming toch aan, zorg dan zeker dat de lucht niet te droog wordt. Een temperatuur
van achttien graden 's nachts is voldoende.
Verlucht uw woning regelmatig
Bij koude herfst- en winteravonden hebben we allemaal de neiging om de verwarming
hoog te zetten zodat het lekker warm wordt. Let erop dat u alle ruimte voldoende verlucht
zodat er genoeg verse lucht aanwezig is.
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Vuurhall in Provinciaal Opleidingscentrum voor
Veiligheidsdiensten (Zedelgem) voltooid
Eind september 2015 openden gouverneur Carl Decaluwé, gedeputeerde Carl
Vereecke, namens de Provincie, en het Provinciaal Opleidingscentrum voor
Veiligheidsdiensten (POV) de nieuwe vuurhall op de site van het Provinciaal
Opleidingscentrum in Zedelgem.
Ook vicepremier en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, Jan Jambon
was op de opening aanwezig.
De vuurhall is vooral bedoeld
voor brandweerbestrijdingsoefeningen in het kader van
de brandweeropleidingen. Het
project kan daarenboven
dienen als een kenniscentrum
en nuttig zijn voor alle
brandweerdiensten in het
land en voor wetenschappelijke instituten en kenniscentra.
Naast het oefengebouw werd
een oefenplaat gelegd om
tactiek en techniek in een
warme omgeving te kunnen
oefenen. Op deze oefenplaat
worden houtgestookte containers geplaatst, zowel attackcontainers als ook multicellcontainers.
In het kader van de brandweerhervorming zullen de vuurhall en oefenplaat ook
opengesteld worden voor de andere provincies.
Termijn en kostprijs van de werken
De vuurhall en de oefenplaat kostten zo'n 2,9 miljoen euro. De investering werd
gefinancierd met middelen van de vzw WOBRA (Brandweerschool) (27,1 %],
Binnenlandse Zaken (28,1 %) en de Provincie West-Vlaanderen (44,8 %]. De
werken gingen van start begin 2014.
Beschrijving van de nieuwe infrastructuur
De vuurhall is samengesteld uit een hal van 12 m hoogte (rekstapeling, een atrium
van 12 m hoogte met toegangen op alle verdiepingen (ook in de rooklaag op 3, 6
en 9 meter hoogte) en een gebouw (type appartement, kantoor, hotel, enz.) met 5
bouwlagen. De verschillende onderdelen kunnen volgens diverse scenario's
gecombineerd worden.
De infrastructuur werd uitgerust en ingericht met wanden en een dak met een
bescherming tegen hete rookgassen; met gas- en houtgestookte vuurhaarden; met
meetpunten voor toetsing aan de berekeningen; met 'actieve' middelen zoals
Rook en Warmte Afvoer (RWA), detectie, sprinkler, enz.; met beveiliging via rookgasafzuiging en explosiebeveiliging en met opslag en voorzieningen voor gas,
hout, water, enz.
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West-Vlaanderen heeft een belangrijke rol op vlak van logistiek. Opslag, overslag
en distributiebedrijven zijn een specifiek industrieel risico dat voor de brandweer
specifieke risico's oplevert (hoogte, opslag in rekken met snelle
brandvoortplanting, enz.). Deze bedrijven zijn in de meeste gevallen uitgerust met
'actieve' brandbeveiligingsinstallaties, zoals Rook en Warmte Afvoer (RWA),
gestuurd door detectie,
sprinkler, enz. De brandweer wordt in de toekomst
zeker geconfronteerd met
brandbestrijding, die beïnvloed wordt door deze
actieve brandbeveiligingsinstallaties.
Een realistische trainings-,
oefen- en testsite is dan
ook noodzakelijk om de
brandweerdiensten voor te
bereiden op deze nieuwe
ontwikkelingen. Het POV
en specifiek de vzw
WOBRA (die instaat voor de brandweeropleidingen) hebben de ambitie om op dit
vlak uit te groeien tot een kenniscentrum dat ten dienste staat van alle
brandweerkorpsen.
Een tweede belangrijke insteek van de nieuwe oefeninfrastructuur is het belang
van de veranderende condities waarin binnenbranden zich voordoen. Hierbij
maakt men gebruik van berekeningsmethodes (CFD - Computational Fluid
Dynamics). Naast het zichtbaar maken van CFD hebben hier de inzet van warmtebeeldcamera's, ventilatietechnieken en nieuwe blusmethodes een belangrijke
meerwaarde.
Vuurhall en oefenplaat maken deel
uit van masterplan
Deze oefeninfrastructuur voor de WestVlaamse
brandweerschool
kadert
binnen het globale masterplan voor de
site dat voorziet in de ombouw van de
voormalige militaire school voor
onderofficieren
tot
een
multidisciplinair
opleidingscentrum
en
kenniscentrum voor de veiligheidsdiensten. Op deze site zal vervolgens
ook
oefeninfrastructuur
worden
uitgebouwd voor de politieschool
(simulatiehuis
voor
tactische
oefeningen). Daarnaast zal de globale
basisopleidingsinfrastructuur
(leslokalen, refter, auditorium, enz.)
volledig worden gerenoveerd.
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