
De “Grote overstroming” in Oostende van februari 1953: een “moderne” verslaggeving

Genoteerd door Yves DINGENS

Bedoeld wordt “Z)e stormvloed van 1 februari 1953: terugblik met moderne technieken”, door ir. 
David Dehenauw. Meteoroloog en maritiem meteoroloog. Manager Oceanografisch meteorologisch 
station (OMS) te Zeebrugge. Koninklijk meteorologisch instituut (KMI) te Brussel. En ... én: 
kustbewoner (Blankenberge) én geprezen presentator-met-de “à la brosse”, die samen met andere 
welbekende gezichten het dagelijks overzicht van “Het Weer” op TV verzorgt.

Zijn wetenschappelijk verantwoorde “kijk-op” en “studie-van” van voomoemde nimmer vergeten 
natuurramp is te lezen op:
http://www.kustweerbericht.be/inter/rapporten- artikels 'storm53. pdf
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Een duel om de eer van de Marine te Oostende in 1840

Genoteerd door Yves DINGENS.

Begin juli 1840 deed zich op de Oostendse zeedijk een ernstig incident voor tussen twee 
“adelborsten” [mannen in opleiding tot officier] van de Belgische marine.
Eén van hen was, wegens wangedrag, uit de marine ontslagen. Korte tijd nadien was hij, uit 
ongenoegen hierom, op een wat vreemd idee gekomen. Hij tooide zijn hond met de sierkoorden van 
zijn uniform en bet het dier achter hem lopen op de zeedijk, - en dit op een uur waarop aldaar heel 
wat mensen aan het wandelen waren.
Een andere, voorbijkomende adelborst richtte zich op een beleefde manier tot hem, met het verzoek 
om deze sierkoorden te willen verwijderen en aldus niet verder onze marine openlijk te beledigen. 
De aangesprokene, eerste adelborst weigerde evenwel, pertinent en botweg, zodat de tussenbeide 
komende zelf de sierkoorden wegnam. Vervolgens sloeg hij hiermee de onverlaat tot driemaal toe 
met kracht tegen het aangezicht.
Een duel met de sabel was het gevolg. Het tweegevecht had plaats in de duinen en één van de 
duellisten werd bijna de voorarm doorgehouwen ...

Bron : “Ze littoral” (lokale krant) d.d. 08-07-1933 die zelf deze informatie haalde uit het 
nationale dagblad “L’Indépendance Belge” van 5 juli 1840 (sic).

Wie in dit onderwerp meer geïnteresseerd is, verwijzen wij graag naar volgende twee artikels die indertijd 
verschenen zijn in de eveneens bekende lokale krant “Le Carillon”: ze bevatten veel informatie en geven 
leuke anekdoten weer:

-Les duels mortels auXIXesiècle (19-08-1899);

- “D’estoc et de taille”, door V. Boin (3 delen: 19-03-1910, 22-03-1910 en 24-03-1910).
Raadpleegbaar op het intussen beter bekend geworden project “Gescande Oostendse Documenten” 
(G.O.D.) van de zogenoemde “Bibliotheek Kris Lambert”.
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